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1. O NAVODILIH 

 
Navodila so pripravljena z namenom, da so potencialnim prijaviteljem v pomoč pri razvoju 
projekta in pripravi vloge za sodelovanje v Operativnem programu Slovenija-Avstrija 2007−2013.  
 
Ta navodila so del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija obsega  dokumente, 
obrazce in navodila, v katerih so združene vse informacije, zahteve in obrazci, ki so potrebni za 
pravilno pripravo vloge in oddajo le-te za sofinanciranje iz programa. Razpisna dokumentacija 
obsega: 
 

a) Prijavnico s prilogami od 1 do 6, 
b) objavo 2. skupnega javnega razpisa za izbor projektov, 
c) Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013, 
d) Navodila za prijavitelje (ta dokument), 
e) vzorec Pogodbe o sofinanciranju, 
f) vzorec Pogodbe o partnerstvu. 

 
Vsi dokumenti so na voljo na spletni strani programa: www.si-at.eu. 
 
Kako uporabljati navodila?  
V prvem delu so bistvene informacije o obstoječem čezmejnem programu vključno z navedbo 
glavnih razlik v primerjavi s programom Interreg IIIA. Prav tako so predstavljene informacije o 
pogojih sodelovanja v programu. 
 
Pomembno je vzpostaviti trdno čezmejno partnerstvo in skupno razviti projektno idejo, zato je 
navedenih nekaj priporočil za razvoj projekta ter podpora, ki jo zagotavljajo regionalna telesa 
(RT) in skupni tehnični sekretariat (STS). 
 
V 5. poglavju so podrobne informacije o tem, kako projekt prenesti v prijavnico. V nadaljevanju 
so podane informacije v zvezi s predložitvijo vlog in postopkom izbora, kakor tudi ključnimi 
odgovornostmi in zahtevami za čezmejno partnerstvo pri izvajanju projekta.  
 
Na koncu je navodilom dodan glosar z razlago pogosto uporabljenih izrazov.  
 
V primeru spremembe teh navodil bo nova različica objavljena na spletni strani programa. 
Spremembe bodo navedene v tem poglavju. 
 
Kje začeti?  
Zelo priporočamo, da pred pripravo vloge preberete vsaj 5. in 6. poglavje Operativnega 
programa, ki predstavljata strategijo, cilje in prednostne naloge programa. Več podatkov o 
ozadju programa lahko najdete v 2., 3. in 4. poglavju.   
 
Naslednji korak je pregled teh navodil s praktičnimi informacijami, ki vam bodo v pomoč pri 
pripravi kakovostnih čezmejnih projektov in prijavi za sofinanciranje iz programa.  
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Priporočamo tudi, da se za podrobne informacije o regionalnih/nacionalnih zahtevah obrnete na 
regionalna telesa (glejte kontaktne naslove v točki 5.3). 
 
 

2. O PROGRAMU 

2.1 Kaj je novega? 

 
V obdobju 2007−2013 se čezmejno sodelovanje sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR) v okviru cilja Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS). Poleg čezmejnega ta cilj 
vključuje še transnacionalno in medregionalno sodelovanje. 
 
Čezmejno sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo se je začelo leta 1995. Ob vstopu v tretje 
programsko obdobje postajajo cilji in intenzivnost sodelovanja čedalje bolj smeli. Veliko napora 
je bilo vloženega v zagotovitev ugodnejših pogojev na obeh straneh meje za podporo temu 
sodelovanju. 
 
V tabeli je kratek pregled novosti v primerjavi s prakso čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in 
Avstrijo v preteklem programskem obdobju. Podane so glavne razlike med izvajanjem programa 
pobude Skupnosti Interreg IIIA na obeh straneh meje (2004─2006) in novim programskim 
obdobjem. 
 
 
Tabela 1: Kaj je novega?  

 Interreg IIIA (2004─2006) OP Slo - A (2007–2013) 

Programsko 
območje 

Regije na ravni NUTS 3 vzdolž 
notranje meje kot osrednje 
programsko območje in sosednje 
regije Gradec in Zgornja Koroška v 
Avstriji in Občina Kamnik v 
Sloveniji. 
 
 
 
Skupno število prebivalcev: 
2.392.903 
Površina v km2: 25.669 

Osrednje programsko območje je 
razširjeno na Južno Gradiščansko, 
prav tako so bile vključene dodatne 
sosednje regije na ravni NUTS 3: 
Osrednjeslovenska v Sloveniji in 
Zgornja Štajerska – vzhod, Zgornja 
Štajerska – zahod v Avstriji. 
 
Skupno število prebivalcev: 
3.249.136 
Površina v km2: 35.523 

Delež sofinanciranja 
Skupnosti (ESRR) 

Skupni delež sofinanciranja iz 
sredstev ESRR je znašal do 50% 
skupnih upravičenih izdatkov v 
Avstriji in do 75% skupnega 
javnega financiranja v Sloveniji. 
 

Delež sredstev Skupnosti je do 85% 
javnega financiranja.  
 

Upravičeni 
prijavitelji in 
projektni partnerji 

V Sloveniji so bile upravičene do 
sodelovanja v programu samo 
neprofitne organizacije s sedežem 

Program je namenjen pravnim 
osebam, tako profitnim kot 
neprofitnim, ustanovljenim bodisi 
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ali izpostavo na programskem 
območju.  
 
V Avstriji so bile v določenih 
primerih upravičeni projektni 
partnerji tudi organizacije iz 
profitnega sektorja. 

po zasebnem ali javnem pravu ter 
samostojnim podjetnikom.  
 
V utemeljenih primerih je v skladu 
s prvo točko 21. člena Uredbe ES 
št. 1080/2006 možno sodelovanje 
partnerjev, ki se nahajajo izven 
programskega območja. 

Glavni upravičenec/ 
vodilni partner 

Načelo vodilnega partnerja se je 
uporabljalo na ravni sodelujoče 
države. Vsak prijavitelj projekta je 
bil odgovoren pogodbenemu 
organu v svoji državi; možen je bil 
pristop funkcionalnega vodilnega 
partnerja. 
 

Načelo vodilnega 
partnerja/glavnega upravičenca je 
povsem uveljavljeno. 

Predložitev vlog Prijavni obrazci so bili do določene 
mere poenoteni.  
 
V Sloveniji so bile vloge predložene 
v slovenskem jeziku na podlagi 
javnega razpisa.  
V Avstriji je bil uporabljen odprti 
(rolling) sistem. Vloge so bile 
predložene v nemškem jeziku. 
 
Zrcalne ali skupne projekte so 
morali prijavitelji predložiti tako v 
Sloveniji kot v Avstriji.   
 

Po objavi skupnega javnega razpisa 
za izbor projektov z več 
zaporednimi roki bo vloge možno 
predložiti vse dokler ne bodo vsa 
sredstva programa dodeljena. 
 
Potencialni prijavitelji imajo 
možnost pripraviti in predložiti 
osnutek projekta, da pridobijo 
povratne informacije o projektni 
ideji, preden predložijo v celoti 
izpolnjeno vlogo. 
 
Dvojezično vlogo (v slovenskem in 
v nemškem jeziku) skupnemu 
tehničnemu sekretariatu (STS) 
predloži samo vodilni partner. 

Postopek izbora 
projektov 

Dogovorjena so bila skupna merila 
za izbor. Obstajale so razlike v 
predhodnem ocenjevanju 
projektnih predlogov.  
 
Končno odločitev o odobritvi 
projekta  je sprejel Skupni upravni 
odbor (SUO).  

Postopek izbora projektov in merila 
za izbor so dogovorjena in se 
uporabljajo skupno v obeh 
partnerskih državah.   
 
Formalno odločitev o projektih, ki 
se bodo sofinancirali iz programa, 
sprejme Skupni nadzorni odbor 
(SNO).  

Sklepanje pogodb V vsaki državi je bila s prijaviteljem 
projekta podpisana ločena 
pogodba za financiranje iz sredstev 
ESRR.   
 

Pogodbo o sofinanciranju (za 
sredstva ESRR) z organom 
upravljanja (OU) podpiše vodilni 
partner, ki zastopa celotno 
projektno partnerstvo.  



 7  

V Avstriji so bile s posameznimi 
partnerji podpisane dodatne 
pogodbe za nacionalno/regionalno 
javno sofinanciranje, kadar je bilo 
takšno sofinanciranje zagotovljeno. 
 
V Sloveniji je bilo javno 
sofinanciranje na nacionalni ravni 
vključeno v pogodbo za sredstva 
ESRR.  

 
Pogodbe za nacionalno/regionalno 
sofinanciranje – če je potrebno – se 
podpišejo med 
nacionalnim/regionalnim organom 
sofinanciranja in zadevnim 
projektnim partnerjem. 

Izvedba projekta  Za izvedbo projekta je bil 
odgovoren prijavitelj projekta na 
vsaki strani meje. Zaradi različnih 
sistemov je bilo skupno izvajanje 
včasih oteženo.  
 
 

Izvedba projekta temelji na enakih 
pogojih. Upoštevati je potrebno 
tako evropsko kot nacionalno 
zakonodajo.  
 
Vodilni partner je odgovoren za 
izvedbo projekta kot celote skladno 
s pogodbo. Projektni partnerji so 
odgovorni vsak za  svoje 
dejavnosti. 

Finančna kontrola 
projekta  

V Sloveniji je prvostopenjsko 
finančno kontrolo izvajala 
centralizirana služba nacionalnega 
organa.  
V Avstriji so finančno kontrolo v 
glavnem opravljali deželni organi. 

Za vse slovenske projektne 
partnerje ali vodilne partnerje 
zagotavlja prvostopenjsko finančno 
kontrolo  Oddelek za finančno 
kontrolo – Cilj 3 Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko. 
 
V Avstriji bodo finančno kontrolo 
organizirala regionalna telesa (RT).   
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2.2 Programsko območje 

 
Programsko območje Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007─2013 zajema naslednje 
ozemeljske enote na ravni NUTS 3: 
 

• v Republiki Sloveniji: gorenjsko statistično regijo, savinjsko statistično regijo,  koroško 
statistično regijo, podravsko statistično regijo, pomursko statistično regijo in 
osrednjeslovensko statistično regijo; 

• v Republiki Avstriji: Vzhodno Štajersko, Zahodno in Južno Štajersko, Gradec, Zgornjo 
Štajersko - vzhod, Zgornjo Štajersko – zahod, Spodnjo Koroško, Celovec-Beljak, Zgornjo 
Koroško, Južno Gradiščansko. 

 
Opomba: Na zemljevidu je razširjeno programsko območje s sosednjimi regijami označeno z 
zeleno-belimi črtami. V skladu s prvo točko 21. člena Uredbe ES 1080/2006 o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj je mogoče izdatke nastale pri izvajanju projektov ali delov projektov v 
sosednjih območjih NUTS 3 financirati s pomočjo sredstev ESRR, kar lahko skupno znaša največ 
20% zneska prispevka za operativni program. Skladno s tretjo točko 21. člena Uredba (ES) 
št. 1080/2006 o ESRR, lahko ESRR financira izdatke, ki so nastali pri izvajanju projektov ali delov 
projekta, na ozemlju držav izven Evropske skupnosti do 10% zneska svojega prispevka 
zadevnemu operativnemu programu, kadar to koristi regijam upravičenega območja. 
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2.3 Cilji programa in pričakovani vpliv 

 
Skupni cilj programa je učinkovit prispevek 

 
k znatnemu pospeševanju mednarodne konkurenčnosti in prepoznavnosti ter 
kakovosti sodelovanja 
 
s pomočjo skupnega razvoja, trajnostne in inovativne rabe 
 
skupnih potencialov ter priložnosti v regijah. 

 
Z operativnega vidika: 
 

• dvig konkurenčnosti ključnih gospodarskih sektorjev, vključno s turizmom in 
kmetijstvom, izboljšanje osnove za raziskave in znanja, posodobitev infrastrukture, 
kvalifikacij in zaposlitvenih možnosti;; 

• dvig kakovosti življenja v programskem območju s spodbujanjem sodelovanja na 
področju kulture, zdravstva in socialnih zadev; 

• spodbujanje trajnostnih čezmejnih projektov za pospeševanje sodelovanja, še posebej 
na področju okolja, trajnostne energije in upravljanja naravnih virov; 

• krepitev in izboljševanje kakovosti čezmejnega sodelovanja na lokalni in regionalni ravni. 
 

Tabela prikazuje kratek pregled prednostnih nalog, področij dejavnosti in posebnih horizontalnih 
vsebin.  
 
Tabela 2: Vsebina programa 

Horizontalne teme, orodja in načela: 
 

Razvoj človeških virov, mreženje, inovativnost 
 

Informacijska in komunikacijska tehnologija 
 

Trajnostni razvoj, enake možnosti 
 

Prednostna naloga 1:  
 
KONKURENČNOST, ZNANJE IN 
GOSPODARSKO SODELOVANJE 

Prednostna naloga 2:  
 
TRAJNOSTEN IN SKLADEN RAZVOJ 

Razvoj malih in srednje velikih podjetij 

Turizem 

Okolje za na znanju temelječe gospodarstvo 

Tematska prednostna področja 

Upravljanje z naravnimi viri 

Okolje in energija 

Razvoj naselij in regionalni razvoj 

Socialni in kulturni razvoj 

Prednostna naloga 3: 
TEHNIČNA POMOČ 
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Posebni cilji prednostne naloge 1:  

• podpora čezmejnega razvoja industrije in sektorja malih in srednje velikih podjetij, 
izboljšanje njihove konkurenčnosti in internacionalizacija dejavnosti; 

• prispevek k povečanju ravni čezmejnega tehnološkega razvoja, inovativnosti in raziskav, 
s poudarkom na področjih, kjer je usposobljenost največja; 

• izboljšanje ravni znanja in usposobljenosti zaposlenih ter mobilnost, predvsem z ozirom 
na čezmejno sodelovanje; 

• pospeševanje razvoja čezmejnega turizma s povečevanjem mednarodne prepoznavnosti 
in razvojem čezmejnih produktov in turističnih destinacij, da bodo privlačnejši za turiste 
tretjih trgov; 

• izboljšanje konkurenčnosti poslovnih lokacij ter izkoriščanje sinergičnih učinkov v luči 
čezmejnega sodelovanja; 

• krepitev čezmejnega povezovanja predvsem na podeželskih območjih in njihovega 
potenciala na področju predelovalne industrije, turizma, kmetijstva, predelave hrane in 
drugih. 

 
Posebni cilji prednostne naloge  2:  

• prispevanje k čezmejnemu ohranjanju naravnih virov in spodbujanju njihove trajnostne 
rabe; 

• spodbujanje energetske učinkovitosti in povečanja rabe obnovljivih virov energije, 

• prispevanje k učinkovitemu čezmejnemu upravljanju okolja; 

• podpora izboljšanju dostopnosti mejnih območij in spodbujanje trajnostnega in 
skladnega prostorskega in regionalnega razvoja, vključno s socialnimi vidiki; 

• krepitev čezmejnega sodelovanja na lokalni in regionalni ravni; 

• krepitev kulturne identitete in izkoriščanje kulturnega potenciala mejnih območij; 

• prispevanje k izboljšanju kakovosti življenja in povezav med mesti in podeželjem. 
 

V skladu z Uredbo (ES) št.1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj (člen 6), se v okviru čezmejnih programov Evropskega 
teritorialnega sodelovanja primarne kmetijske dejavnosti1 ne sofinancirajo iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. 
 
Za podrobne informacije o strategiji in vsebinah, ki jih je možno podpreti v okviru programa, 
glejte Operativni program, 5. in 6. poglavje. 
 
Glejte tudi diagrame vpliva v nadaljevanju, ki prikazujejo splošen pregled glede vrste projektov, 
pričakovanih neposrednih učinkov (outputov) in njihove uporabe,  pričakovanih rezultatov in 
vplivov na ravni programa. 
 

                                                 
1
 Definicija primarnega kmetijstva zajema kmetovanje v vseh vejah in specifične kmetijske dejavnosti kot so kultivacija in 

obdelovanje zemlje; proizvodnja, kultivacija, pridelovanje in žetev vseh kmetijskih ali hortikulturalnih dobrin; in vzrejanje živine 
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UPORABA NEPOSREDNIH UČINKOV REZULTAT
I  

VPLIV  

Višja stopnja tehnološke  
razvitosti, inovacij in raziskav 

P1  – Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje 

Boljša raven znanja,   
usposobljenosti in čm mobilnosti 
zaposlenih  

Paketi za destinacije  
(tematski, ciljno usm,) ali na  
podlagi posebne ponudbe / virov) 

Večja  
konkurenčnost in  
gospodarska rast  

Vključena podjetja pridobijo nove poslovne partnerje, 
povečajo svoje čm poslovne dejavnosti 

Projektni partnerji nudijo informacijske storitve, dostop do 
partnerjev in trgov, ki jih uporabljajo stranke in najemniki 

Turistična združenja in podjetja sodelujejo pri oblikovanju  
novih čm turističnih paketov 

 Partnerji skupaj razvijajo in nadgraj. posebna reg. področja  
 prednosti v kmetijstvu in proizvodnji hrane, procesnih 
 tehnologijah in trženju 

 Večja konkurenčnost 
lokacij, umeščenih v čm kontekstu 

Lažji dostop do tretjih trgov  

Mednarodno  
priznane čm turistične 
destinacije 

Večja konkurenčnost sektorja  
predel. živil in kmetijskega sektorja 

 NEP. UČINEK (=vrsta proj.) 

Področja dejavnosti 

Skupni razvoj in  
nadgradnja lokacij 

Sodelovanje podjetniških  
parkov in  centrov 

Čm  proizv. verige &  
mreže 

Čm   inovacijski sistem 

Podpora podjetništvu  
za čms 

Razvoj MSP 

Naložbe v storitve  
in infrastrukturo 

Razvoj proizvodov 

Dejavnosti trženja 

Turizem  

Skupni razvoj tem  
skupnega interesa 

Okolje za na znanju 
temelječe gospodarstvo 

Čms  inustrijskih grozdov,  
tematskih mrež 

Krepitev posebnih  
regionalnih prednosti 

Tematska prednostna 
področja  

Večja konkurenčnost in  
internacionalizacija  industrijsk. 
in sektorja MSP 

Manjše razvojne  
razlike  

Boljša gospodarska  
in socialna integracija  
obm. območja 

Projektni partnerji aktivno združujejo, nadgrajujejo in   
razvijajo skupno znanje, inovativne tehnologije in procese,   
zlasti za regionalne akterje in o regionalnih temah 

Boljše upravljanje destinacij 

Lokal. in regional. MSP imajo čm dostop do novih trgov 
ali partnerjev in poveč. svojo konkurenčnost na tretjih trgih  

Podjetja in grozdi uporabljajo razvite storitve (prenos 
tehnologije, svetovalne storitve, B2B dejavnosti)  

Podjetja uporabijo informacijske in koordinacijske storitve 
za pripravo in pospeševanje čm poslovnih dejavnosti  

Projektni partnerji bodo usklajevali in optimiz. strukturo,  
kakovost in privlačnost lokacij in se izogibali neposredni  
konkurenci v čm kontekstu 

Večja konkurenčnost izbranih 
grozdov in tematskih mrež  

 
Večja zaposlenost,  
dohodek in dodana 
vrednost, zlasti na  
podeželskih območjih 

Projektni partnerji se skupaj lotevajo novih (mednarodnih) 
tretjih trgov in skupaj oblikujejo nova marketinška orodja  

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I Indicator Kazalnik 
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UPORABA NEPOSREDNIH UČINKOV REZULTATI  VPLIV  

P2  – Trajnostnen in skladen razvoj 

Učinkovita in večja raba  
obnovljivih virov energije 

Trajnostni razvoj  
programskega območja 

 

Obstoječi in novi naravni parki najdejo skupne rešitve za 
posebna vprašanja (ozaveščenost javnosti, promocija, 
zaposlovanje, razvoj potencialov, prenos znanja in izkušenj) 

Raziskovalne ustanove in podjetja razvijajo nove  
tehnologije 

Učinkov. čm upravljanje z 
okoljem 

     NEP. UČINEK (= vrsta proj.) 

Področja dejavnosti 

Ohranjanje biotske  
raznovrstnosti 

Skupno upravljanje z 
naravnimi viri 

Sodelovanje med na- 
ravnimi parki 

Upravljanje z  
naravnimi viri 

Upravljanje z  
okoljem 

Skupne strategije in 
plan. za preprečeva- 
nje tveganj, nar. nesreč 

Obnovljivi viri energije 
(vklj. demo. projekti) 

Upravljanje z vodami 

Okolje in energija  

Boljše ohranjanje naravnih  
virov in spodbujanje trajnost- 
ne rabe 

 Institucije in  organizacije izvajajo prenos znanja in izkušenj 
(dobre prakse in koncepti), izmenjava podatkov in razvoj  
skupnega čm projekta 

Naravni parki sodelujejo z drugimi uporabniki zemljišč 

  Čm partnerstva delujejo v skladu s skupnimi strategijami in 
na področju prepreč. tveganj, varstva okolja in ukrepov ob 
naravnih nesrečah  

Javnost je informirana o potrebah in vprašanjih biot. raznov. 

Čm - partnerstva razvijajo skupne rešitve, prenos znanja   
in novih tehnologij na področjih skupnega interesa,   
zlasti glede čm vidikov drobnega prahu  

I 

Večja ozaveščenost javnosti 

Javnost je informirana o možnostih in predn. obnov. energije 

I 

I Indicator Kazalnik 

I 

I 
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UPORABA NEPOSREDNIH UČINKOV REZULTATI  VPLIV  

Boljša dostopnost mejnih  
regij 

P2  – Trajnosten in skladen razvoj 

Okrepljeno čms na lokalni in 
regionalni ravni 

Okrepljena kulturna identiteta in  
boljša kakovost življenja 

Uravnotežen 
prostorski razvoj 

 NEP. UČINEK (= vrsta proj.) 

Področja dejavnosti 

Javni prevoz 

Mejni objekti 

Čm  IKT infrastruktura 

Stru kture čms 

Sodelovanje občin 

Razvoj naselij in 
regionalni razvoj 

Večja kakovost čm  s na   
lokalni in regional. ravni 

Boljše povezave med podeželjem  
In mestnimi območji 

Tematske, sektorske in medsektorske mreže/partnerstva  
izvajajo čm projekte 

Občine razvijajo čm storitve in infrastrukturo 

Podjetja in institucije za RTR uporabljajo bolj ugodno čm 
IKT omrežje za svoje sodelovanje 

Mesta skupno načrtujejo izboljšanje čm povezav 
in storitev, skupne raziskave trga, študije izvedljivosti,  
organizacijske  koncepte in promocijo 

Skupne delovne skupine razvijajo nove čm storitve 
in infrastrukturo na podlagi študij izvedljivosti 

Čms  med šolami in  
ustanov. za pokl. uspos.  

Čms v zdrav. varstvu 

Čms kulturnih 
ustanov in kreativnih 
dejavnosti 

Čms umetnikov, 
medijev in dr. skupin 
-  media 

Socialni in kulturni  
razvoj 

Kulturne ustanove in kreativne industrije razvijajo nove  
inovativne  čm  proizvode in storitve 

Partnerji org. skupne prireditve, festivale in razstave ter  
izvajajo izmenjave 

Projektni partnerji skupaj upor. infrastrukturo izmenjave 
 podatkov zlasti na področju zdravstvenega varstva 

Boljša čm zdravstvena oskrba 

Večja kakovost življenja  
na mejnih območjih 

Partnerji razvijajo skupne in regiji primerne nadaljevalne 
dejavnosti za rabo obstoječih mejnih prehodov 

Boljša čezmejna  
infrastruktura Večja  mednarodna 

konkurenčnost 
skupne infra trukture 

I Indicator Kazalnik 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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2.4 Pravna osnova 

 
Projekti, izbrani in izvedeni v okviru programa, morajo biti v skladu s pravili EU, ki urejajo 
strukturne sklade, s pravili nacionalne zakonodaje ter morajo biti usklajeni in komplementarni z 
regionalnimi, nacionalnimi in sektorskimi razvojnimi programi. 
 
Osnovna pravila EU  

• Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999; 

• Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj; 

• Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999; 

• Uredba Komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1828/2006; 

• Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev ter druge 
relevantne direktive in uredbe s področja javnih naročil; 

• Zakonodaja EU, ki ureja področje državnih pomoči. 
 
Nacionalna zakonodaja 
Poleg pravil EU in pravil Operativnega programa je potrebno upoštevati nacionalna pravila. 
Izpostavljamo nekaj primerov:  
 

• Naročanje blaga in storitev: vsi projektni partnerji v Sloveniji, ki prejmejo sredstva iz 
programa, morajo upoštevati določbe slovenskega zakona o javnem naročanju. Vse 
organizacije javnega prava v Avstriji morajo upoštevati določbe zakona o javnem 
naročanju v Avstriji. Prav tako morajo tudi vse druge organizacije iz Avstrije zagotoviti 
primernost izdatkov za naročeno blago skladno z nacionalno dogovorjenimi mejnimi 
vrednostmi in načeli. 

 

• Državna pomoč: če se za projekt ali njegove dejavnosti uporabljajo pravila o državnih 
pomočeh, je potrebno upoštevati mejne vrednosti javnega financiranja ali intenzivnosti 
pomoči. 

 

• Pri pripravi in izvajanju projektov je potrebno upoštevati veljavno nacionalno 
zakonodajo, ki ureja posamezna področja, ki jih projekt obravnava, npr. okoljske posege, 
naravno in kulturno dediščino, gradnjo objektov itd.   

 
Nacionalne, regionalne in sektorske strategije in programi  
Projekti morajo biti skladni z regionalnimi razvojnimi programi, nacionalnimi programi, kakor 
tudi s strategijami iz sektorja (-ev), na katere se projekt nanaša.  
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2.5 Finančni okvir 

 
Skupna vrednost programa namenjena sofinanciranju v okviru prednostnih nalog 1 in 2 znaša 74 
milijonov eurov; od tega je 85% sredstev Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
15% pa predstavljajo nacionalna javna sredstva.  
 
Tabela 3 prikazuje razdelitev sredstev za projekte po prednostnih nalogah.   
 
Tabela 3: Skupna razpoložljiva sredstva za program za prednostni nalogi 1 in 2 

Razčlenitev finančnih virov po prednostnih nalogah  v eurih  

  Sredstva 
Skupnosti (a) 

Nacionalna 
javna 

sredstva (b) 

Skupna 
sredstva  = 

(a) + (b) 

Stopnja 
sofinan
ciranja 

= 
(a) / 

((a)+(b)
) 

Prednostna naloga 1 - 
Konkurenčnost, znanje in 
gospodarsko sodelovanje 

28.293.931,00 4.993.047,00 33.286.978,00 0,85 

Prednostna naloga 2 - 
Trajnosten in skladen  
razvoj 

34.790.857,00 6.139.563,00 40.930.420,00 0,85 

Skupaj 63.084.788,00 11.132.610,00 74.217.398,00 0,85 
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3. KAKO SODELOVATI? 

3.1 Kdo lahko sodeluje? 

 
V programu lahko v prvi vrsti sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki se nahajajo 
na upravičenem območju programa. Če projektno partnerstvo vključuje partnerja izven 
programskega območja, je potrebno pojasniti, zakaj je prispevek tega partnerja bistvenega 
pomena za doseganje ciljev projekta in zakaj dejavnosti ne more izvesti drug partner, ki se 
nahaja na programskem območju. 
 
Minimalna zahteva za partnerstvo je, da ima vsaj enega projektnega partnerja iz Avstrije in 
enega iz Slovenije. Število projektnih partnerjev navzgor ni omejeno. Partnerji med seboj 
izberejo vodilnega partnerja (za podrobnosti glede odgovornosti vodilnega partnerja in 
projektnih partnerjev glejte 8. poglavje). Vsi projektni partnerji morajo imeti v projektu aktivno 
vlogo. Vodilni partner ali projektni partnerji v projektu ne smejo nastopati kot posredniki. 
 
Vsi projektni partnerji morajo imeti pravno, finančno in operativno sposobnost za sodelovanje v 
programu. Za podrobne podatke glejte Prilogi 3 in 4: Izjava vodilnega partnerja in Izjava o 
partnerstvu. 
 
V primeru dvoma glede upravičenosti katerega koli partnerja se lahko zahtevajo dodatna 
pojasnila ali dokazila. 
 
Okvirni seznam potencialnih prijaviteljev/vodilnih partnerjev ali projektnih partnerjev za 
posamezno prednostno nalogo: 
 

Prednostna naloga 1:  
• zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, 

znanstveni parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem), 
• podjetja, grozdi in mreže, 
• državne, lokalne in regionalne oblasti, 
• raziskovalne ustanove, 
• univerze, visoke in srednje šole, usmerjene v tehnologijo in podjetništvo, 
• turistične ustanove, združenja in agencije, 
• lokalne in regionalne razvojne organizacije, 
• organizacije in ustanove za usposabljanje in izobraževanje, 
• ustanove in organizacije, ki predstavljajo gospodarske in družbene interese zaposlenih, 

delodajalcev, mest in/ali občin.  
 
Prednostna naloga 2:  
• lokalne, regionalne in državne oblasti in organizacije, 
• podjetja, grozdi in mreže, 
• ustanove in organizacije na področju varstva in ohranjanja narave, okolja in 

preprečevanja tveganj, obvladovanja izrednih razmer, prostorskega načrtovanja, javnega 
prevoza, 

• ustanove in organizacije na področju obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti, 
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• ustanove in organizacije na področju kulture, zdravja, medicine, izobraževanja in 
usposabljanja, razvoja podeželja, turizma, socialnih zadev, trga dela, 

• zveze in nevladne organizacije na področju varstva narave, okolja, kulture, 
izobraževanja, socialnih zadev, razvoja podeželja, turizma, športa in prostega časa, 

• ustanove in organizacije, ki prestavljajo gospodarske in socialne interese delodajalcev, 
zaposlenih, mest in/ali občin, 

• raziskovalne ustanove, 
• univerze, visoke in srednje šole, 
• združenja in agencije, 
• lokalne in regionalne razvojne organizacije, 
• organizacije in ustanove za usposabljanje in izobraževanje. 

 

3.2 Kakšni projekti so upravičeni do podpore? 

 
Možni projekti in z njimi povezane projektne dejavnosti, ki se lahko izvedejo v okviru programa, 
so navedeni v 6. poglavju Operativnega programa, v opisu področij dejavnosti za vsako 
prednostno nalogo, vključno s horizontalnimi temami. Najpomembnejši vidik pri izboru 
najprimernejših projektnih dejavnosti je njihov prispevek k ciljem projekta (in programa). Za 
upravičene izdatke glejte točko 4.4 teh navodil. Iz Operativnega programa bodo sofinancirani 
samo resnično čezmejni projekti. 
 
Projekti, ki vsebujejo samo enkratne prireditve, praviloma niso upravičeni. 
 

3.3 Velikost projektov, financiranje in trajanje projektov 
 
 

• Velikost projektov 
 
Do udeležbe v programu so upravičeni projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR je višji 
od 30.000 eurov. Priporočen znesek zaprošenih sredstev ESRR je največ 3 mio EUR.  
 
 

• Financiranje 
 
Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje 
Skupnosti iz sredstev ESRR do največ 85% javnega financiranja; vsaj 15% je potrebno zagotoviti iz 
drugih javnih virov2. 
 
Če za projekt ali njegove dejavnosti veljajo pravila državnih pomoči, je potrebno upoštevati 
zgornjo mejo javnega sofinanciranja projekta. 
 
 

                                                 
2
 Pri izračunu zaprošenih ESRR sredstev (predvsem v Prilogi 1-Stroškovni načrt) bodite pozorni, da je potrebno znesek 

zaprošenih ESRR sredstev zaokrožiti navzdol, tako da znesek ne presega 85% na nobeni decimalki. 
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Vsak projektni partner iz Slovenije mora prispevati vsaj 5% lastnih sredstev za financiranje svojih 
skupnih upravičenih stroškov3. 
 
Nacionalno javno sofinanciranje na državni ravni bo v Sloveniji slovenskim partnerjem v 
odobrenih projektih zagotavljala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko. Prijaviteljem se priporoča, da se v fazi priprave vloge posvetujejo z 
regionalnimi telesi v Sloveniji (kontakti so navedeni v poglavju 5.3). 
 
V Avstriji je za zagotovitev nacionalnega/regionalnega sofinanciranja potrebno vzpostaviti stik z 
nacionalnimi/regionalnimi organi sofinanciranja; vlogi pa je potrebno za vsakega zadevnega 
projektnega partnerja priložiti Prilogo 5 - Izjavo o sofinanciranju.  
 
Podrobne zahteve je potrebno razjasniti z regionalnimi telesi (RT). 
 

• Trajanje projekta  
 

Trajanje projekta se primerno izračuna glede na čas, ki je potreben za izvedbo projekta, pri 
čemer je potrebno upoštevati naslednje: 
 
Priporočeno trajanje projektov je do največ 36 mesecev. 
 
Začetek projekta 
Kot prvi možni začetek projekta šteje datum, ko STS potrdi prejem v celoti izpolnjenega osnutka 
projekta. Potrditev je mogoča, če so pravilno izpolnjene vse rubrike prijavnice, ki se zahtevajo za 
osnutek projekta in je ta predložen STS.   
Če osnutek projekta ni predložen, se kot prvi možni začetek projekta šteje datum prejema vloge. 
 
Upoštevajte naslednje pogoje, ki vplivajo na začetek projekta in s tem povezano obdobje za 
upravičenost izdatkov: 

• V primeru, da je za projekt ali za del njegovih dejavnosti potrebno upoštevati pravila 
regionalnih shem državnih pomoči, takrat se za začetek projekta določi šele datum izjave 
o potrditvi  splošne upravičenosti; 

• Skladno s predpisi o javnem naročanju ali drugo nacionalno zakonodajo, ki jo je 
potrebno upoštevati za zagotavljanje nacionalnega javnega sofinanciranja, se lahko kot 
začetek projekta in s tem povezano obdobje upravičenosti izdatkov za posameznega 
projektnega partnerja določi tudi kasnejši datum.  

 
Zaključek projekta 
Zaključek projekta je datum, ko projektni partnerji izvršijo zadnje plačilo. V vsakem primeru se 
morajo vsi projekti zaključiti najkasneje do 31. marca 2015. 

                                                 
3
 Ta znesek je pa potrebno zaokrožiti navzgor, tako da znaša znesek lastnih sredstev vsaj 5% (4,9999 % ni 

sprejemljivo). Bodite pozorni, da mora v primeru privatnega statusa prijaviteljev vsak partner (iz Slovenije) prispevati 
5% od 100% skupnih stroškov projekta, preostalih 95% stroškov pa se sofinancira v razmerju: max. 85% ESRR in 15% 
nacionalnega sofinanciranja. V primeru kadar 5% lastni prispevek (od skupnih stroškov projekta) prispevajo partnerji, 
ki imajo javni status, znaša ESRR sofinanciranje max. 85% od skupnih stroškov in nacionalno sofinanciranje 10% od 
skupnih stroškov, kar pomeni, da skupni  javni viri znašajo skupaj 15% (5% + 10%). 
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3.4 Merila čezmejnega sodelovanja 

 
Za obdobje 2007-2013 so bile uvedene nove zahteve glede sodelovanja. Vsi projektni partnerji 
morajo skupno aktivno sodelovati pri doseganju neposrednih učinkov (outputov) projekta in pri 
njihovi načrtovani uporabi. 
 
Vzpostavljena so naslednja merila čezmejnega sodelovanja, od katerih morata biti izpolnjeni 
vsaj dve, da bi bil projekt upravičen do sofinanciranja. Upoštevajte, da je bil v tem programu 
določen višji standard merila za skupno osebje. 
 
Skupno načrtovanje 

• Vsi partnerji morajo prispevati k razvoju projekta. 

• Partnerji določijo, kako bo projekt potekal. Načrtovanje ciljev in rezultatov, 
stroškovnega  načrta, terminskega načrta, dodelitev odgovornosti in razdelitev nalog za 
dosego ciljev poteka skupno.  

• Opredelitev znanja in izkušenj, ki jih vsak partner prispeva k projektu, in kaj vsak 
partner pričakuje, da bo dobil iz projekta. 

 
Skupno izvajanje 

• Vodilni partner je odgovoren za izvedbo projekta v celoti; vsi partnerji prevzamejo 
odgovornost za različne dele izvedbe. 

• Vsak projektni partner je odgovoren za naloge, predvidene za dosego ciljev in mora 
zagotoviti, da se potrebne dejavnosti izvedejo, dosežejo zastavljeni mejniki in ustrezno 
rešijo nepričakovani izzivi med izvajanjem. 

 
Skupno osebje  

• Vsi projektni partnerji imajo določeno vlogo in razporedijo svoje osebje za izpolnitev te 
vloge. 

• Člani osebja usklajujejo svoje dejavnosti z drugimi, ki sodelujejo v skupnih dejavnostih, 
in si redno izmenjujejo informacije. 

• Ne sme biti nepotrebnega podvajanja funkcij v različnih partnerskih organizacijah. 

• Skupno osebje je doseženo samo v primeru, ko po zaključku projekta obstaja ena 
skupna ustanova z osebjem iz obeh držav (dolgoročna vizija). 

 
Skupno financiranje  

• Projekt ima skupni stroškovni načrt, iz katerega se sredstva dodeljujejo 
partnerjem glede na dejavnosti, ki jih izvajajo.  

• Stroškovni načrt vključuje letne cilje porabe.  
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3.5 Državne pomoči 

Javna nepovratna sredstva veljajo za nezdružljiva s skupnim trgom, če izkrivljajo ali bi lahko 
izkrivljala konkurenco v Evropski uniji. Predpisi Skupnosti o državnih pomočeh omejujejo 
podporo in dopuščajo izjeme pri podpori iz javnofinančnih virov.  

Državna pomoč je opredeljena kot vsaka oblika prednosti, ki jo državni organi podjetjem 
dodeljujejo na selektivni osnovi. Treba je omeniti, da koncept podjetja zajema vsako osebo, ki se 
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na pravni status in način financiranja. Tako je za 
opredelitev, če naj se uporabljajo pravila državne pomoči, pomembna vrsta dejavnosti 
zadevnega podjetja.   
Naslednja merila opredeljujejo, ali gre pri prejeti podpori za državno pomoč. Pravila glede 
državnih pomoči se uporabljajo le za ukrepe, ki ustrezajo vsem merilom, navedenim v členu 
87(1) Pogodbe.4  
 
a) Transfer državnih sredstev: 
Državna pomoč zajema le ukrepe, pri katerih pride do transferja državnih sredstev (vključno z 
državnimi, regionalnimi ali lokalnimi organi, javnimi bankami in skladi itd.). 
Poleg tega ni nujno, da pomoč dodeli prav država. Lahko jo dodeli tudi zasebno ali javno 
posredniško telo, ki ga imenuje država. To lahko velja v primerih, kadar zasebna banka dobi 
pooblastilo za vodenje državno financiranega programa pomoči MSP. 
 
Finančni transferji, ki predstavljajo pomoč, imajo lahko več oblik: ne le nepovratna sredstva ali 
rabati obrestne mere, temveč tudi garancije za posojila, nadomestila za pospešeno 
amortiziranje, dokapitalizacija, popusti na ceno itd. 
 
b) Gospodarska prednost: 
Pomoč predstavlja gospodarsko prednost, ki je podjetje pri svojem rednem poslovanju ne bi bilo 
deležno. Nekaj primerov: 

• podjetje kupi/najame zemljišče v javni lasti po ceni, ki je nižja od tržne; 

• podjetje proda zemljišče državi po ceni, višji od tržne; 

• podjetje uživa privilegiran dostop do infrastrukture brez plačila taks; 

• podjetje prejme tvegani kapital od države pod ugodnejšimi pogoji, kot bi ga prejelo od 
zasebnega vlagatelja. 
 

c) Selektivnost: 
Državna pomoč mora biti selektivna, s čimer vpliva na ravnovesje med določenimi podjetji in 
njihovimi konkurenti. Po »selektivnosti« se državna pomoč razlikuje od tako imenovanih 
»splošnih ukrepov« (namreč ukrepov, ki se brez razlike na splošno uporabljajo pri vseh podjetjih 
v vseh gospodarskih sektorjih v državi članici (npr. večina davčnih ukrepov na državni ravni)). 
 
Shema velja za »selektivno«, če organi, ki jo upravljajo, uživajo stopnjo diskrecijske pravice. 
Merilo selektivnosti je izpolnjeno tudi, če shema velja le za del ozemlja države članice (to velja za 
vse regionalne in sektorske sheme pomoči). 
 
 

                                                 
4
 Vademekum Predpisi Skupnosti o državni pomoči, 15. 2. 2007 
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d) Učinek na konkurenco in trgovino: 
Pomoč mora imeti možni učinek na konkurenco in trgovino med državami članicami. Zadošča, če 
lahko izkažemo, da se prejemnik ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in deluje na trgu, na 
katerem poteka trgovina med državami članicami. Vrsta prejemnika v tem kontekstu ni 
pomembna (tudi neprofitna organizacija se lahko ukvarja z gospodarskimi dejavnostmi). 
 
Komisija zagovarja stališče, da majhni zneski pomoči (pomoč de minimis) nimajo možnega učinka 
na konkurenco in trgovino med državami članicami. Zato je mnenja, da takšna pomoč ne spada v 
okvir člena 87(1) Pogodbe. 
 
V praksi to pomeni, da se javna sredstva, ki se obravnavajo kot državna pomoč,  lahko dodelijo 
samo skladno s predpisom Skupnosti (Vademekum Predpisi Skupnosti o državni pomoči, 15. 2. 
2007), ki dovoljuje takšno stopnjo subvencije. Lahko gre za uredbo o skupinskih izjemah (za 
majhna in srednje velika podjetja, usposabljanje, de minimis), uredbo o regionalni pomoči ali 
posebej priglašene sheme državne pomoči. 

Uporaba pravil o državni pomoči se bo obravnavala od primera do primera. Informacije in 
razlago, ali podpora projektu ali njegovim delom morda predstavlja državno pomoč, bodo 
posredovala regionalna telesa in bodo vključena v posebna navodila. Obvestila vas bodo tudi o 
ustrezni shemi državne pomoči, najvišji možni meji sofinanciranja iz javnih virov ter postopkih, ki 
jim je potrebno slediti. 

3.6 Prihodki projekta 
 

Upoštevati je treba vse prihodke, ki jih ustvarja projekt. V primeru državnih pomoči se prihodki 
ne upoštevajo.  
 
Prihodki vključujejo honorarje, najemnine, dohodke in praviloma vse prihodke iz kakršne koli 
storitve, ki se izvede proti plačilu. 
 
Obstajata dva načina obravnavanja prihodkov: 
 

• Če je prihodek mogoče izračunati vnaprej, se od celotnih izdatkov projekta odšteje samo 
neto prihodek (prihodki zmanjšani za izdatke poslovanja). To velja za investicije, pri 
katerih je možno objektivno predvideti tarife in stroške tekom celotne ekonomske dobe 
investicije. Neto prihodke je potrebno spremljati skozi celotno referenčno obdobje 
investicije, ki je bilo uporabljeno za izračun neto prihodkov. 

 

• Če prihodka ni možno izračunati vnaprej, se ves prihodek, ki se ustvari v petih letih po 
zaključku projekta, odšteje od celotnih izdatkov . Prihodek se spremlja samo za to 
obdobje.  

 
Pravila glede prihodkov projekta se ne uporabljajo v primeru uporabe pravil državnih pomoči. 
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4. UPRAVIČENI IZDATKI 

4.1 Pravna osnova 

 
Upoštevati je potrebno predpise Skupnosti in nacionalne predpise. Glavni dokumenti so: 

• 56. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu; 

• 7. in 13. člen Uredbe (EK) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 
2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj; 

• členi 48 - 53 Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (EK) št. 
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj; 

• Uredba Komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1828/2006; 

• pravila o državnih pomočeh; 
• določbe glede javnega naročanja.  

 
Projektni partnerji, katerih izdatke sofinancirajo nacionalni in/ali regionalni organi, morajo pri 
izračunu sofinanciranja upoštevati tudi nacionalne/regionalne smernice o sofinanciranju in 
zakonodajo. 
 

4.2 Splošna pravila in načela o upravičenih izdatkih 

V nadaljevanju so podrobno opisana bilateralna pravila glede upravičenosti financiranja izdatkov 
iz ESRR za Operativni program Slovenija – Avstrija 2007-2013. 

Ta pravila o upravičenosti (vključno s seznamom neupravičenih stroškov in pravili za upravičene 
stroške) se bodo uporabljala za izračun upravičenih stroškov projekta. 
 
Praviloma so izdatki upravičeni, kadar: 
a) nastanejo v zvezi s projekti, ki jih potrdi skupni nadzorni odbor (SNO), in v skladu z merili, ki 

jih je določil SNO; 
b) so s projektom neposredno povezani, če so potrebni za njegovo izvajanje in če so v skladu s 

cilji projekta;  
c) so v skladu z dobrim finančnim poslovanjem, zlasti z načelom učinkovitosti in uspešnosti; 
d) nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti izdatkov;  
e) nastanejo pri vodilnem partnerju/projektnem partnerju in jih ta tudi plača, kadar se vodijo v 

njihovih računovodskih evidencah in davčnih dokumentih (če potrebno), kadar se lahko 
določijo in preverijo in kadar jih dokazujejo izvirni dokumenti. 

 
Dvojno financiranje računov, katerih izdatki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni 
dovoljeno. V tem primeru bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja. Če je 
dvojno financiranje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V vsakem primeru bo potrebno 
ustrezni znesek sofinanciranja vrniti. Zneski vračil bodo za upravičenca izgubljeni. 
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Obdobje upravičenosti izdatkov 
 
Izdatki v zvezi s projekti prednostnih nalog 1 in 2: 

Praviloma velja, da je lahko prvi možni datum pričetka upravičenosti izdatkov datum, ko STS 
potrdi prejem v celoti izpolnjenega osnutka projekta. Če se osnutek projekta ne predloži, je prvi 
možni datum pričetka upravičenosti izdatkov datum prejema vloge.  

Upoštevajte naslednje izjeme: 

• za dejavnosti, za katere veljajo pravila o regionalnih shemah državnih pomoči, se obdobje 
upravičenosti začne z datumom izjave o potrditvi splošne upravičenosti; 

• začetek upravičenosti je lahko zaradi določil, povezanih s predpisi o  
nacionalnem/regionalnem javnem sofinanciranju, tudi kasnejši datum. 

 
V praksi je možno, da se prvi možni datumi za upravičenost izdatkov med posameznimi 
projektnimi partnerji razlikujejo. 
 
Da bi določili datum zaključka projekta, je pomembno upoštevati, da morajo biti vsa plačila, da 
bi bila upravičena, izvršena do datuma zaključka projekta. Zaradi tega naj obdobje trajanja 
projekta vključuje čas za izvedbo glavnih projektnih dejavnosti ter tudi čas za administrativni 
zaključek projekta, da bi zagotovili, da so upravičene vse dejavnosti, ki so povezane s pripravo 
zadnjega vmesnega in zaključnega poročila. 
 
V skladu s 56. členom Uredbe (ES) 1083/2006 se mora program zaključiti 31. decembra 2015. 
Projekti sofinancirani v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007─2013 se morajo 
tako zaključiti najkasneje do 31. marca 2015, da bo dovolj časa za predložitev in spremljanje 
zaključnih poročil, ter da bo STS/OU (organ upravljanja) lahko zaključil program v letu 2015. 
  

4.3 Neupravičeni izdatki 

 
Neupravičeni izdatki projekta so: 
 

• kakršni koli izdatki, ki so plačani pred začetkom obdobja upravičenosti projekta ali po 
njegovem poteku, kot določa pogodba o sofinanciranju; 

• izdatki za dejavnosti, ki so izvedene izven programskega območja, razen če so potrebni za 
projekt in jih potrdi JTS/OU ali SNO; 

• izdatki, ki niso neposredno povezani z vodilnim partnerjem ali njegovimi partnerji (razen 
sklada za male projekte); 

• izdatki, kjer se račun glasi na tretje osebe in katere ne nosi vodilni partner ali njegovi 
partnerji; 

• prispevki v naravi5; 

• predmeti, kot so darila, cvetje, voščilnice; 

                                                 
5
  Npr. brezplačna uporaba prostora, opreme ali drugih sredstev, neplačano prostovoljno delo, v splošnem kakršni 

koli prispevki brez denarnega toka. 
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• izvajalske pogodbe, v katerih je plačilo opredeljeno kot odstotek skupnih stroškov operacije, 
razen če so taka plačila utemeljena tako, da se sklicujejo na dejansko vrednost opravljenega 
dela ali storitev; 

• izdatki za gradnjo stanovanj; 

• davek na nepremičnine; 

• nakup zemljišča v znesku več kot 10% skupnih upravičenih izdatkov projekta; v izjemnih in 
ustrezno utemeljenih primerih lahko SNO za operacije v zvezi z varovanjem okolja odobri višji 
odstotek6; 

• nakup umetniških del; 

• plače zaposlenih (npr. javnih uslužbencev), ki se financirajo iz državnih/regionalnih ali 
občinskih proračunov za izvajanje rednih dejavnosti (običajne dnevne naloge vodenja in 
zakonsko določene odgovornosti zaposlenih); 

• posebne nagrade in dodatki za zaposlene; 

• za izdelke, ki veljajo za avtorska dela, vodilni partner ali njegovi partnerji ne smejo uveljavljati 
nadomestil na osnovi avtorskih pravic; 

• neplačani delni zneski računov7; 

• provizije in dividende, izplačilo dobička; 

• nakup poslovnih deležev in delnic na borzi; 

• mandatne in finančne kazni ter izdatki za pravne spore; 

• obresti od dolgov ali za zamujeno plačilo; 

• provizije za menjavo valut in izgube zaradi menjalnih tečajev; 

• stroški za finančne transakcije znotraj ene države (nacionalne); 

• stroški garancij z izjemo bančnih garancij ali garancij drugih finančnih ustanov v znesku, ki se 
zahtevajo v skladu z nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Skupnosti; 

• izdatki za storitve pravnega svetovanja in notarske storitve, če niso neposredno povezani z 
neposrednimi učinki (outputi) projekta in niso potrebni za pripravo ali izvajanje dejavnosti; 

• članarine in sejnine; 

• davčno svetovanje; 

• povračljiv davek na dodano vrednost; 

• sponzorstva; 

• štipendije posameznikom ali izdatki za formalni študij ali poklicno izobraževanje; 

• finančne nagrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Nakup zemljišč ni upravičen za projektne partnerje na avstrijskem Koroškem v okviru Prednostne naloge 1. 

7
  Npr. nadomestilo za odškodnino, plačilo garancij, gotovinski popusti, rabati itd. 
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4.4 Upravičeni izdatki po kategorijah stroškov 

 

Izdatki, ki sodijo v naslednje kategorije stroškov, veljajo za upravičene: 

• stroški osebja (izdatki za stroške dela za delavce, ki so zaposleni pri vodilnem 
partnerju/projektnih partnerjih in ki so razporejeni na delo na projektu; potni stroški in 
dnevnice zaposlenih), 

• stroški zunanjih izvajalcev (izdatki za zunanje storitve, kot so izdatki za zunanje sodelavce, ki 
delajo na projektu po pogodbi, ki ni pogodba o redni zaposlitvi, izdatki za študije, prevode, 
objave, informiranje in obveščanje javnosti, itd.), 

• investicije (izdatki za gradbena dela, nakup zemljišča in nepremičnin, nakup opreme), 

• administrativni stroški (splošni stroški). 

4.4.1 Izdatki za osebje 

 
a) Izdatki za delo zaposlenih pri vodilnem partnerju/projektnem partnerju, ki delajo na 

projektu 
 
Kot zaposleno osebje se razumejo člani projektne skupine, ki so z vodilnim 
partnerjem/projektnimi partnerji sklenili pogodbo o delovnem razmerju. Ta kategorija stroškov 
se torej lahko nanaša samo na zaposlene v organizacijah vodilnega partnerja/projektnih 
partnerjev, ki delajo na projektu.  
 
Izdatke za delo morajo vodilni partner/projektni partnerji utemeljiti glede na raven 
usposobljenosti zaposlenih in zahtevanih sposobnosti za naloge, ki naj bi jih pri projektu izvedli.  
 
Upravičeni so izdatki za plače v skladu s pogodbo o delu ali drugim dodatnim zavezujočim 
dokumentom ter s plačo povezani davki in prispevki, ki dejansko bremenijo delodajalca. 
 
Plače osebja na projektu so upravičene, če se nanašajo na dejavnosti projekta, ne pa na dnevne 
naloge osebja pri poslovanju in njihove zakonsko določene obveznosti. Ne sme priti do 
nikakršnega dvojnega financiranja.  

Izdatki za delo javnih uslužbencev, ki delajo na projektu in ki so zaposleni pri organizacijah, ki se 
financirajo iz državnega, regionalnega ali občinskega proračuna, so upravičeni, če je iz njihovih 
pogodb o zaposlitvi ali drugega ustreznega dokumenta razvidno naslednje: 

- vloga in naloge ter obseg dela na projektu, 
- obdobje zaposlitve na projektu, 
- znesek plačila za delo na projektu vključno z izjavo, da se delo na projektu ne financira iz 

državnega/regionalnega/občinskega proračuna.  
 
Osnova za določitev upravičenih izdatkov je število ur opravljenega dela na projektu in urna 
postavka. 
 
1) Stroški dela, tj. urna postavka za vsakega zaposlenega, ki dela na projektu, se načeloma lahko 
izračunajo po naslednji formuli: 
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                        bruto plača za ustrezno leto v eurih 
 letna urna postavka =  ---------------------------------------------------- 
             2160 ur za AT / za SI glejte uradne delovne ure na www.racunovodja.com 
ali 
 
                              bruto plača za ustrezni mesec v eurih 
 mesečna urna postavka  =  ----------------------------------------------------- 
     180 ur za AT / za SI glejte uradne delovne ure na www.racunovodja.com 
 
Izračun temelji na 40 urni tedenski obveznosti. V primeru, da je oseba zaposlena za manj kot 40 
ur tedensko, se izračun ustrezno prilagodi. 
 
2) Plača pa se lahko izračuna tudi na osnovi dejanskih izdatkov. 
 
Bruto plača = neto plača zaposlenega + davki na plačo zaposlenega in davki na plačo delodajalca 
+ prispevki iz plače zaposlenega in prispevki iz plače delodajalca. 
 
Izdatki za prehrano in pot na delo so upravičeni v skladu z določbami ustrezne 
regionalne/nacionalne zakonodaje. 

Če je oseba na projektu zaposlena za poln delovni čas, so upravičeni vsi izdatki za delo. V takih 
primerih mora vsaka oseba mesečno pripraviti poročilo o opravljenem delu.  
 
Če je oseba na projekt razporejena samo za del delovnega časa, preostali čas pa namenja drugim 
projektom ali dejavnostim, mora delo in dejavnosti, ki so povezane s projektom, evidentirati v 
časovnici. V skladu s številom ur, ki jih oseba dejansko porabi za delo na projektu, se na projekt 
razporedi tudi ustrezni znesek izdatkov za izplačane plače.  
 
Poudariti je potrebno, da število delovnih ur ne sme presegati omejitev, ki jih določa nacionalna 
zakonodaja.  
 
Samostojni podjetniki, ki kot vodilni partnerji/projektni partnerji sodelujejo v projektu, lahko 
zahtevajo povračilo izdatkov za delo na projektu na osnovi dejanskega obračuna in izplačila 
plače. 
Dejansko izplačane izdatke za delo je potrebno dokazati z izvirnimi dokumenti. Da bi izpolnili 
pogoje glede resničnosti, pravilnosti, učinkovitosti in uspešnosti, mora vodilni partner oz. 
projektni partner predložiti naslednja dokazila: 

- kopijo pogodbe o zaposlitvi (samo pri prvem vmesnem poročilu oz. takrat ko je 
primerno); 

- časovnice o opravljenem delu za osebe, ki na projektu delajo del delovnega časa, ali 
poročila o opravljenem delu za osebe, ki na projektu delajo poln delovni čas;  

- izračun in izjavo vodilnega partnerja/projektnih partnerjev o izplačilu zaposlenim, ki 
delajo na projektu. 
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b) Izdatki za potovanja in dnevnice zaposlenih pri vodilnem partnerju/projektnem 
partnerju, ki delajo na projektu 

 
Povračila za izdatke potovanj in dnevnic povezanih s projektom lahko vodilni partner/projektni 
partner uveljavlja samo za pri njem zaposlene osebe in to v skladu z veljavnimi predpisi vsake 
države udeleženke. 

Praviloma velja, da je potrebno izbrati najbolj ekonomičen način prevoza in bivanja. Dnevnice za 
potovanje in bivanje so upravičen izdatek, če jih vodilni partner/projektni partner zaposlenim 
dejansko tudi izplača.  
 
Izdatke za uporabo službenega avtomobila je potrebno vključiti med administrativne izdatke. 

Če oseba potuje s svojim avtomobilom, se lahko izdatki za prevoz priznajo do višine uradne 
nacionalne/regionalne kilometrine.  

Za vsako osebo posebej in vsako potovanje je potrebno predložiti pravilno izpolnjen potni nalog 
z vsemi priloženimi računi, tj. dokazili o nastalih izdatkih (hotelski račun, vozovnica itd.). 
Potovanje in njegov namen mora biti razviden tudi v časovnici osebe.  

Za zunanje sodelavce je potrebno potne stroške in stroške bivanja vključiti v pogodbo, ki jo 
sklenete z njimi. Izdatke za prevoz udeležencev se vključi pod zunanje storitve. 

4.4.2 Izdatki za zunanje izvajalce 

 
Izdatki za zunanje izvajalce, ki so podrobno določeni v nadaljevanju, so upravičeni pod 
naslednjimi pogoji: 
 
- storitev mora biti jasno povezana s projektom; 
- ker nacionalni predpisi izhajajo iz prenosa direktiv EU o javnih naročilih v nacionalno 

zakonodajo, se predpisi med državama razlikujejo. V Sloveniji morajo vsi partnerji upoštevati 
zakonodajo v zvezi z javnimi naročili. V Avstriji so neposredna naročila mogoča do vrednosti 
40.000 EUR neto (izjema 1. april 2009 do 31. december 2010 – 100.000 EUR neto). Osebe 
zasebnega prava v Avstriji morajo zakonodajo v zvezi z javnimi naročili uporabiti v primeru, 
da prejmejo več kot 50% javnega sofinanciranja.  
 

Opomba: Vodilni partner/projektni partner v projektu ne more nastopati kot dobavitelj 
(izvajalec ali podizvajalec, ki proti plačilu zagotavlja storitve ali proizvode). Prav tako ne 
morejo biti plačani kot zunanji sodelavci niti zaposleni pri vodilnem partnerju/projektnem 
partnerju, niti organizacija vodilnega partnerja/projektnega partnerja za delo na projektu. 
 
Izdatki za storitve izvajalcev niso upravičeni, če je plačilo določeno kot odstotek skupnih stroškov 
projekta ali posameznih dejavnosti, razen v primeru, da vodilni partner/projektni partner plačilo 
utemelji z dejansko vrednostjo opravljenega dela ali storitev.  
 
Upravičene so naslednje vrste izdatkov: 
 
a) Če vodilni partner/projektni partner nima zadostnih zmogljivosti in/ali usposobljenosti za 
izvedbo nalog v zvezi z vodenjem projekta (npr. finančno vodenje, koordinacija, administracija 
itd.), so izdatki za zunanje sodelavce za opravljanje navedenih nalog upravičeni. 
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b) Izdatki, ki se nanašajo na glavno vsebino projekta in ki jih vodilnemu partnerju/projektnemu 
partnerju zagotavljajo tretje osebe, lahko vključujejo: 

• izdatke za organizacijo dogodkov (npr. sestankov, konferenc, usposabljanj, delavnic in 
seminarjev), ki so neposredno povezani s ciljem projekta; izdatki lahko vključujejo 
najemnino za prostore in opremo, pisno in ustno prevajanje – če je potrebno, kopiranje 
gradiva in gostinske storitve v razumnem obsegu; 

• izdatke za študije, raziskave, načrte, usposabljanje, itd.; 

• izdatke za obveščanje in informiranje, širjenje in promocijo rezultatov projekta (npr. 
publikacije, brošure, sporočila za javnost, oglase, glasila, spletne strani, itd.); 

• izdatke za prevoz blaga ali udeležencev; 

• izdatke za prevod dokumentov/gradiva; 

• najemnina za opremo je upravičen izdatek, če je neposredno povezana z doseganjem 
ciljev sofinanciranega projekta.  

 
Opomba: Pri odločanju med nakupom in najemom mora vodilni partner/projektni partner 
upoštevati stroškovno učinkovitost in vrsto uporabe. Če se oprema uporabi samo enkrat ali če je 
potrebna samo za izvedbo določenih posameznih dejavnosti in ni ključnega pomena za končni 
cilj projekta, je potrebno preveriti, ali je mogoče z najemom opreme zagotoviti znaten prihranek. 
V takem primeru mora vodilni partner/projektni partner dati prednost najemu pred nakupom. 
 
Izdatki zunanjih sodelavcev obsegajo izdatke za delo posameznikov, ki so pri projektu zaposleni 
na podlagi kakršne koli druge pogodbe kot pogodbe o redni zaposlitvi, ki jo sklenejo z vodilnim 
partnerjem/projektnim partnerjem. Prav tako so do povračila upravičeni vsi davki in prispevki, ki 
v skladu z zakonodajo o posameznih vrstah dela dejansko bremenijo vodilnega 
partnerja/projektnega partnerja (z izjemo povračljivega davka na dodano vrednost, če je 
primerno). 
 
Da bi izpolnili pogoje resničnosti, pravilnosti, učinkovitosti in uspešnosti, mora vodilni 
partner/projektni partner za vključene zunanje sodelavce ali organizacije predložiti naslednja 
dokazila: 

- dokazila v zvezi s postopkom izbire posameznika ali organizacije (javno naročilo ali 
prejete ponudbe za primerjavo), katere se predloži samo enkrat skupaj z ustreznim 
zahtevkom za povračilo; 

- kopijo pogodbe, sklenjene v skladu z določbami nacionalne zakonodaje (zahteva se 
samo ob prvem zahtevku za povračilo); 

- zapise o opravljenem delu, če je to predvideno; 
- račun ali drug računovodski dokument enake dokazne vrednosti; 
- dokazilo o plačilu. 

 
Vodilni partner/projektni partner mora hraniti in na zahtevo predložiti vsa dokazila in/ali 
neposredne učinke (outpute), ki dokazujejo izvedbo in predmet storitev, opravljenih v skladu s 
pogodbo. Na primer vabilo, program, seznam udeležencev, vzorce gradiva, ki so ga delili 
udeležencem, fotografije, brošure, publikacije, glasila, študije, analize itd.  
 
c) Finančne in revizorske storitve: 

• honorarji za pravno in davčno svetovanje, notarske storitve, če se neposredno nanašajo 
na izvajanje projekta; 
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• storitve nadzora in revizije, če so povezane z zahtevo OU ali RT; 

• dajatve za finančne garancije, v obsegu kot zahtevano v skladu z nacionalno zakonodajo 
ali zakonodajo Skupnosti. 

 
Opomba: Projektni partner mora preveriti pri svojem RT, kako bo organizirana kontrola 
izdatkov (prvostopenjska kontrola). V primeru, da mora stroške kontrole nositi partner, jih je 
potrebno predvideti v stroškovnem načrtu projekta.  

4.4.3 Investicije  

Ta kategorija vključuje izdatke za investicije v nakup opreme, gradnje, nakup zemljišč,  
nepremičnin ter opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvedbi projekta.  
 
Projektni partnerji iz Slovenije morajo upoštevati veljavno Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.  
 
 
Definicije: 
 

• Investicije v opremo 
V to kategorijo sodijo izdatki za investicije, ki so neposredno povezane s cilji projekta, npr. 
investicije v postavitev turističnih oznak ipd. V tem primeru bi lahko bil upravičen izdatek polna 
nabavna cena. 
 

• Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta 
V to kategorijo sodi nakup opreme, ki ni neposredno povezana s cilji projekta in, ki se ne 
uporablja samo za namen projekta. Primer za tako opremo je lahko nakup računalnikov. V tem 
primeru so upravičeni stroški amortizacije za obdobje trajanja projekta. Celotni stroški 
amortizacije so upravičeni, kadar je trajanje projekta enako ali daljše kot amortizacijska doba. 
 

• Amortizacija 
Stroški amortizacije opreme so upravičeni, v primeru da: 

- za nabavo take opreme niso bila uporabljena nacionalna ali nepovratna sredstva 
Skupnosti (velja za primer rabljene opreme); 

- se stroški amortizacije izračunajo v skladu z ustreznimi računovodskimi predpisi; 
- se stroški nanašajo izključno na dobo sofinanciranja tega projekta; 
- so izdatki vključeni v bilanco stanja ali seznam osnovnih sredstev. 

 
Stroške amortizacije (namesto polne nabavne cene) se uporabi, če je ekonomska doba opreme 
daljša od dobe trajanja projekta (ki ne pomeni obdobja sofinanciranja). 
 
Stroške amortizacije opreme je potrebno obračunati v skladu z običajnimi predpisi o amortizaciji, 
ki jih uporablja projektni partner. 
 
Amortizacija se obračunava proporcionalno v vsakem ustreznem periodičnem poročilu. Polne 
vrednosti amortiziranih stroškov opreme glede na celotno dobo trajanja projekta ni mogoče 
zahtevati v enem določenem obdobju. 
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Upravičen je samo proporcionalni del stroškov amortizacije glede na delež uporabe opreme za 
izvajanje projekta. Znesek (uporabljeni odstotek in čas trajanja) mora biti revizijsko preverljiv.  
 
Amortizacijski stroški za opremo nikoli ne morejo preseči nabavne cene opreme. 
 

• Zakup (lizing) 
Upravičen je znesek za zakup, ki ga zakupnik plača zakupodajalcu in je dokazan s potrjenim 
računom ali računovodskim dokumentom enake dokazne vrednosti.  
Zakupnik mora predvsem dokazati, da je bil zakup stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo 
opreme. Če bi bili pri drugem načinu (na primer najemu opreme) stroški nižji, je potrebno 
dodatne stroške odšteti od upravičenih izdatkov. 
 
a) Investicije v opremo neposredno povezano s cilji/rezultati projekta 
 
Izdatek za nakup opreme je upravičen, če je neposredno povezan s cilji sofinanciranega 
projekta.  
 
Upravičeni izdatki vključujejo plačila vseh stroškov, ki so potrebni, da se opremo pripravi za 
predvideno uporabo, kar lahko poleg nakupne vrednosti vključuje tudi stroške priprave mesta 
oz. kraja postavitve, dobavo in pripravo na obratovanje ter namestitev. Naročanje, izbiro 
najboljšega ponudnika in sam nakup mora vodilni partner/projektni partner izvesti po postopku, 
ki ga določajo ustrezna nacionalna zakonodaja ali pravila o javnem naročanju.  
 
Izdatki za nakup rabljene opreme8 so upravičeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
 
a) prodajalec opreme mora predložiti dokument, ki dokazuje, da oprema v zadnjih sedmih letih 

ni bila kupljena s pomočjo državnih ali nepovratnih sredstev Skupnosti; 
b) cena opreme ne sme biti višja od njene tržne vrednosti in mora biti nižja od cene podobne 

nove opreme; 
c) oprema mora imeti tehnične lastnosti, ki so potrebne za delovanje, in mora biti v skladu z 

veljavnimi normami in standardi. 
 
Poleg dokumentacije v zvezi s postopkom naročanja morajo biti priložena dokazila o prevzemu 
in namestitvi opreme, računi in bančni izpiski kot dokazilo o dejanskem plačilu.  

Na splošno velja, da je polna nabavna cena upravičena samo, če je oprema na voljo za projekt 
skozi svojo celotno ekonomsko in amortizacijsko dobo.  

Sredstva ali naložbe majhne vrednosti, ki so neposredno povezane s projektom (npr. kavni 
servisi ali pribor pri turističnih projektih) so lahko vključeni v to kategorijo stroškov, če so 
pomembni za sam projekt in ne npr. za interno uporabo s strani osebja.  
 
b) Gradbena dela 
 
Izdatki za gradnje so upravičeni, če so neposredno povezani s cilji sofinanciranega projekta. 
Vključujejo lahko plačila za vse dejavnosti v zvezi s pripravo in izvedbo gradbenih del, vključno z 
investicijsko tehnično dokumentacijo.  

                                                 
8
  Ni upravičen na avstrijskem Koroškem v okviru prednostne naloge 1. 
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V primerih investicij v nepremičnine, ki niso v lasti projektnega partnerja (npr. javna 
infrastruktura), lahko le-ta predloži dokazilo, da je nepremičnina ali zemljišče v javni oz. državni 
lasti. 
 
V primerih investicij v nepremičnine, katerih lastnik je fizična ali pravna oseba, morajo partnerji 
predložiti najemno oz. služnostno pogodbo sklenjeno za daljši čas (s trajanjem najmanj še pet let 
po zaključku projekta).  
 
Za povračilo izdatkov je potrebno predložiti dokumente v zvezi z javnim naročilom, pogodbo o 
gradbenih delih, račun(-e) s specifikacijo(-mi) opravljenih dejavnosti in porabljenega materiala, 
končno poročilo in uraden prevzem/končno izjavo (če je v pogodbi predvidena), uporabno 
dovoljenje ali potrdilo o prevzemu ter dokazilo o dejanskem plačilu. 
 

c) Nakup zemljišča9  
 
Če je nakup zemljišča neposredno povezan s ciljem sofinanciranja projekta, je nakup zemljišča 
pod naslednjimi pogoji upravičen izdatek:  
 
a) če se pridobi potrdilo neodvisnega pooblaščenega revizorja ali pooblaščenega organa, ki 

potrjuje, da nabavna cena ni višja od tržne cene; 
b) če nakup zemljišča ni višji od 10% skupnih upravičenih izdatkov projekta. V izjemnih in 

ustrezno utemeljenih primerih lahko organ upravljanja za operacije, ki se nanašajo na 
varovanje okolja, dovoli višji odstotek. 

 
Vodilni partner/projektni partner predloži kupoprodajno pogodbo, sestavljeno v notarski obliki, 
bančni izpisek kot dokazilo o dejanskem plačilu in potrjeni zemljiškoknjižni predlog.  
 
d) Nakup nepremičnin10  
 
Če je nakup nepremičnine neposredno povezan s ciljem sofinanciranega projekta, predstavlja 
upravičen izdatek pod naslednjimi pogoji:  
 

a) če se pridobi potrdilo neodvisnega pooblaščenega revizorja ali pooblaščenega organa, ki 
potrjuje, da nabavna cena ni višja od tržne cene; 

b) če se pridobi uporabno dovoljenje pristojnega organa za načrtovane dejavnosti ali v 
primeru ovir, ki preprečujejo izdajo dovoljenja, če končni upravičenec prevzame 
odgovornost, da jih bo v določenem časovnem obdobju te ovire odstranil; 

c) če nepremičnina v zadnjih 10 letih ni pridobila nepovratnih sredstev Skupnosti, s 
katerimi bi – v primeru sofinanciranja nakupa iz strukturnih skladov – prišlo do dvojnega 
financiranja; 

d) če se nepremičnina uporablja za namen in v času, ki ga določi ali odobri organ 
upravljanja;  

                                                 
9
  Ni upravičen na avstrijskem Koroškem v okviru prednostne naloge 1. 

10
  Ni upravičen na avstrijskem Koroškem v okviru prednostne naloge 1. 
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e) zgradba se lahko uporablja samo v skladu s cilji sofinanciranja projekta; še posebej velja, 
da se zgradba za namestitev javnih administrativnih služb lahko uporablja samo, če je 
taka uporaba v skladu z upravičenimi dejavnostmi ESRR; 

f) namen nepremičnine mora ostati nespremenjen najmanj 5 let po koncu projekta. 
 
Vodilni partner/projektni partner predloži izvod kupoprodajne pogodbe, sestavljene v notarski 
obliki, račun, dokazilo o dejanskem plačilu in potrjeni zemljiškoknjižni predlog. 
 

e) Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvedbi projekta  
 
V primeru nakupa opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvedbi projekta kot opredeljeno 
zgoraj, so lahko upravičen izdatek amortizacijski stroški. Za podrobnosti glej definicije zgoraj. 

4.4.4 Administrativni izdatki (splošni izdatki) 

 
Ti izdatki so lahko neposredni ali posredni. Medtem ko se neposredni izdatki lahko določijo kot 
tisti, ki se nanašajo neposredno in v celoti na projekt (npr. nakup pisarniškega materiala 
namenjenega samo za potrebe projekta), so posredni izdatki (npr. ogrevanje, elektrika itd.) 
povezani z dejavnostmi projekta in se izračunajo po ključu. 

Administrativni izdatki so upravičeni, če temeljijo na resničnih - dejansko plačanih - stroških, ki 
se lahko po ustrezno utemeljeni, pošteni in nepristranski metodi pripišejo izvajanju določenega 
projekta. 
 
Za izračun in predložitev administrativnih izdatkov obstajata dve možnosti: 
 

• Če projektni partner uveljavlja povračilo izdatkov za administrativne stroške, ki skupaj ne 
presegajo 7% skupnih neposrednih upravičenih izdatkov, se lahko uporabi metoda 
pavšalnega zneska. V tem primeru je potrebno v Prilogi 1 – Stroškovni načrt navesti, 
katere vrste administrativnih izdatkov bodo vključene. Dokazila za administrativne 
izdatke hrani zadevni projektni partner in se ne predložijo k vmesnim poročilom. Izdatki 
se bodo preverjali na kraju samem. Prijavitelji iz Avstrije morajo preveriti pri njihovih 
nacionalnih kontrolorjih ali se metoda pavšalnega zneska sme uporabljati. 

 

• Če je delež administrativnih stroškov višji od 7% skupnih neposrednih upravičenih 
stroškov zadevnega projektnega partnerja, je potrebno vse izdatke v celoti 
dokumentirati pri vsakem poročilu.  

 
Vsak projektni partner mora v Prilogi 1 – Stroškovni načrt navesti, katero možnost bo uporabil. 
 
Administrativni izdatki lahko znašajo največ 25% skupnih neposrednih upravičenih izdatkov 
projekta. 
 
Izdatki so upravičeni, če se material ali storitev uporabita za projekt. Zneski računov, ki se 
nanašajo hkrati na projekt in druge dejavnosti vodilnega partnerja/projektnega partnerja, je 
torej treba ustrezno razdeliti. Ključe za delitev takih izdatkov je potrebno utemeljiti in jih 
predložiti. Splošne ocene ali poljubni ključi niso dovoljeni. 
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Primeri ključev: 

• ključ “število ljudi, ki delajo na projektu / število zaposlenih v organizaciji ali oddelku” ali 

• ključ “število opravljenih ur na projektu / skupno število opravljenih ur v organizaciji ali 
oddelku”; 

• ključ “kvadratni meter površine, ki jo uporabljajo zaposleni, ki delajo na projektu / 
površina organizacije ali oddelka”. 

 
Možni administrativni izdatki so: 

• fotokopiranje, 

• poštnina, 

• telefon, telefaks, internet, 

• ogrevanje, voda, elektrika, 

• najem pisarniških prostorov, 

• računovodske storitve, če jih opravljajo zunanji izvajalci, 

• vzdrževanje, 

• gorivo za službeno vozilo, 

• drugi administrativni izdatki, ki so nujno potrebni za uspešno dokončanje projekta. 
 

Administrativne izdatke vodilni partner/projektni partner dokaže z računi ali drugimi dokumenti 
enake dokazne vrednosti, dokazilom o plačilu in ključem za obračun (če se uporablja ključ).  
 
Stroškov, ki so že vključeni v kateri koli drugi kategoriji stroškov, ki jih je moč neposredno 
pripisati projektu, v to kategorijo ni mogoče vključiti. 
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5. RAZVOJ ČEZMEJNIH PROJEKTOV 

5.1 Razvoj projekta 

 
Da bi pripravili ustrezen in usklajen čezmejni projekt, ki bo odražal visoko stopnjo čezmejnega 
sodelovanja, razmislite o naslednjem: 
 

• Preberite 5. in 6. poglavje Operativnega programa in besedilo v točki 2.3 teh navodil, da 
se seznanite s prednostnimi nalogami in cilji programa: projekt mora prispevati k 
njihovemu uresničevanju. 

 

• Razmislite o čezmejni razsežnosti – Kateri so problemi in izzivi, ki so jih projektni 
partnerji prepoznali v obmejnem območju? Katere trende bi projekti lahko zasledovali 
ali jih ustvarjali? Kakšni so razlogi za te probleme in posledice teh problemov? Kakšno je 
sedanje stanje? Komu je projekt namenjen? Kdo so ciljne skupine, ki bodo neposredno 
obravnavane v projektu? Kdo bo dodatno imel koristi od projektnih rezultatov? Kakšne 
so potrebe ciljnih skupin? Katere priložnosti in možne rešitve ste prepoznali? Je vse to 
pomembno z vidika Operativnega programa in njegovih ciljev? 

 

• Vključite projektne partnerje v zgodnji fazi razvoja projektne ideje – to bo pripomoglo k 
boljši pripravi projekta; vzpostavite skupno lastništvo nad projektom in resnično 
zavezanost partnerjev. Razmislite o usposobljenosti in izkušnjah, ki jih lahko vsak partner 
prispeva k doseganju skupno opredeljenih projektnih ciljev. Zagotovite, da bodo imeli 
projektni partnerji ustrezno finančno in operativno sposobnost za izvedbo svojih nalog. 
Ali je osrednja projektna skupina motivirana in usposobljena? 

 

• Kakšna bi bila dodana vrednost čezmejnega sodelovanja v primerjavi z izvajanjem 
projekta samo znotraj nacionalnega okvira? Kakšne so koristi čezmejnega partnerstva? 

 

• Poiščite inovativne rešitve in pristope. Upoštevajte rezultate prejšnjih projektov in 
pridobljene izkušnje. Razmislite, kako bo projekt prispeval k obstoječim nacionalnim in 
regionalnim strategijam. 

 

• Zakaj bi bilo projekt vredno podpreti? Kaj natančno bo doseženo s projektom? Kateri so 
konkretni neposredni učinki (outputi), ki jih projekt želi doseči? Kdo bo te učinke 
(outpute) uporabljal in imel od njih koristi? Kakšni viri (človeški, finančni, materialni) 
bodo na voljo po zaključku projekta? Kakšni vplivi se lahko pričakujejo? 

 
 

 
Vir:  
Process Monitoring  
of Impacts,  
ŐAR Regionalberatung, 
R.Hummelbrunner and others,  
2005  
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• Načrtujte realno. Preverite usklajenost med utemeljitvijo projekta, cilji, pričakovanimi 
neposrednimi učinki (outputi), njihovo uporabo in dejavnostmi za dosego le-teh. 
Opredelite kazalnike tako, da bodo specifični za vaš projekt, merljivi, dosegljivi, realni in 
časovno opredeljeni (t.i. SMART indikatorji). 

 

• Zagotovite, da bo stroškovni načrt projekta pripravljen na realnih stroških in da bo 
skladen s predlaganimi dejavnostmi ter vlogami in nalogami partnerjev. 

 

• Opredelite vire financiranja za vsakega partnerja posebej. Prepričajte se, da bo 
zagotovljeno vsaj 15% drugih javnih sredstev v okviru celotnih javnih sredstev.. Če za 
projekt ali njegove dejavnosti veljajo pravila državnih pomoči, upoštevajte da le-ta 
opredeljujejo različne zgornje meje za javno financiranje ali intenzivnost pomoči. Te se 
lahko med projektnimi partnerji razlikujejo. Preverite tudi, ali bo kateri koli od 
projektnih partnerjev ustvarjal prihodke. Če je tako, se bodo s projektom povezani 
prihodki odšteli od projektnih stroškov tega partnerja.  

 

• Preglejte merila za izbor in sami ocenite projekt. Skušajte izboljšati ugotovljene 
pomanjkljivosti, preden predložite vlogo.  

 

• Priprava kakovostnega čezmejnega projekta zahteva čas. Tudi vi si ga morate vzeti. Ne 
oklevajte in zaprosite za razpoložljivo pomoč in podporo v kateri koli fazi razvoja 
projekta ali ko pripravljate vlogo. 

 

• Zavedajte se odgovornosti, povezanih z izvedbo projekta. Za več informacij glejte 8. 
poglavje teh navodil. 

 

5.2 Informacije in pomoč, ki jih zagotavlja skupni tehnični sekretariat  

 
Skupni tehnični sekretariat bo zagotavljal naslednje informacije in pomoč pri razvoju projekta in 
pripravi same vloge: 

• nudil bo informacije o programu; 

• zagotavljal bo informacije v zvezi z rezultati skupne razprave o osnutku projekta, ki so ga 
prijavitelji projekta/vodilni partnerji predložili; 

• zagotavljal bo informacije glede priprave in predložitve vlog; 

• organiziral bo informativne delavnice (glej spletno stran glede predvidenih datumov in 
programa); 

• objavil bo pogosto zastavljena vprašanja in odgovore nanje;  

• objavil bo informacije o odobrenih projektih na spletni strani programa. 
 

5.3 Pomoč pri razvoju projekta, ki jo zagotavljajo regionalna telesa 

 
Za pomoč potencialnim prijaviteljem pri razvoju projekta je bila vzpostavljena mreža regionalnih 
teles (RT), ki bodo: 

• zagotavljali prvi kontakt s potencialnimi projektnimi partnerji v njihovi regiji; 
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• organizirali podporo pri presoji projektne ideje in njene skladnosti z 
nacionalnimi/regionalnimi strategijami; 

• zagotavljali pomoč pri iskanju čezmejnih partnerjev; 

• pojasnili zahteve za prvo preverjanje možnosti za regionalno/nacionalno sofinanciranje. 
 
 

Tabela 4: Kontaktne osebe pri STS in RT 

 
Skupni tehnični 
sekretariat 

 
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, Oddelek za upravljanje čezmejnih programov 
Maribor 
Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor 
 

Kontaktna oseba: Mojca Trafela 
tel. + 386 (0)2 229 42 15 
e-pošta: jts-si-at.svlr@gov.si 

             www.si-at.eu 
 

 
 
Regionalna telesa (RT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovenija 
 
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, Oddelek za Cilj 3, IPA, INTERREG in PHARE 

 
Kontaktna oseba: Mateja Vegič 
tel. + 386 (0)2 229 42 32 
e-pošta: mateja.vegic@gov.si 

            Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor 
 

Kontaktna oseba: Janez Praper 
tel. + 386 (0)2 229 42 30 
e-pošta: janez.praper@gov.si 

            Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor 
 

Kontaktna oseba: Ksenija Fak 
tel. + 386 (0)2 229 42 233 
e-pošta:: ksenija.fak@gov.si 
Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor 

 
 
Avstrija 
 
R M B - Regionalmanagement Bgld GmbH 
Marktstraße 3, Technologiezentrum Eisenstadt, A-7000 Eisenstadt 
 

Kontaktna oseba: Harald Ladich 
tel. +43 (0)26 82 704 2424 
e-pošta: harald.ladich@rmb.co.at 
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Amt der Steiermärkischen Landesregierung  
Abt. 16 - Landes- und Gemeindeentwicklung 
Stempfergasse 7,  A-8010 Graz 
 

Kontaktna oseba: Johann Klug 
tel. +43 (0)316 877 2170 
e-pošta: johann.klug@stmk.gv.at 

 
KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds  
Heuplatz 2, A-9020 Klagenfurt 
 

Kontaktna oseba: Karl Hren 
tel. +43 (0)463 558 0024 
e-pošta: hren@kwf.at 

 
za prednostno nalogo 2 v sodelovanju z 
 
Amt der Kärntner Landesregierung , Abt. 20 - Landesplanung 
Mießtaler  Straße 1, A-9021 Klagenfurt 
 

Kontaktna oseba: Armin Schabus 
tel. + 43 (0)463 536 32023 
e-pošta: armin.schabus@ktn.gv.at 
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6. KAKO IZPOLNITI OBRAZCE?  

6.1 Osnovne informacije 

 
Sestavni del vloge so naslednji obrazci: 

- Prijavnica; 

- Priloga 1 – Stroškovni načrt;  

- Priloga 2 - Kazalniki na ravni programa, prednostnih nalog in projekta; 

- Priloga 3 - Izjava vodilnega partnerja; 

- Priloga 4 - Izjava o partnerstvu; 

- Priloga 5 - Izjava o sofinanciranju; 

- Priloga 6 -Povzetek projekta 
 

Pri pripravi vloge upoštevajte: 
 

• Obrazci so v dvojezični obliki in jih je potrebno pripraviti v slovenskem in nemškem 
jeziku, razen priloge 5, ki jo prijavitelji oddajo samo enojezično ter priloge 6, ki jo je 
potrebno pripraviti v angleščini. Prevodi besedil v obrazcih morajo biti pomensko 
identični. 

 

• Prijavnica ima dvojno funkcijo. Če bi radi pred oddajo vloge dobili priporočila na podlagi 
osnutka projekta, izpolnite poglavja, ki se zahtevajo za osnutek projekta, in obrazec 
pošljite STS brez prilog. Za predložitev vloge mora biti prijavnica izpolnjena v celoti in 
imeti priložene zahtevane priloge. Glede podrobnosti glejte poglavje 6. 

 

• Pri izpolnjevanju prijavnice upoštevajte:  

- pri odgovorih na vprašanja bodite čim bolj natančni, 

- pišite jasno in preprosto, 

- upoštevajte omejitve dolžine besedila, kadar je tako zahtevano, 

- odgovorite na vsa vprašanja (velja za predložitev vloge), 

- podpišite in žigosajte dokument (za predložitev vloge).  
 

• Prepričajte se, da ste za predložitev vloge pripravili, podpisali in priložili vse priloge - 
glejte kontrolni seznam na koncu prijavnice.  
 

6.2 Kako izpolniti posamezna poglavja prijavnice in priloge?   

 
Nekatera navodila so že v sami prijavnici, radi pa bi opozorili še na nekaj točk. Dodatna pojasnila 
najdete na spletni strani programa, prav tako lahko zanje zaprosite STS ali RT. 
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6.2.1 Poglavje 1 - Splošne informacije 

 
1.2 Pri izbiri naslova upoštevajte, da mora izražati bistvo projekta. Izogibajte se 
predolgim ali preveč zapletenim naslovom. 
 
1.4 Izberite samo eno prednostno nalogo. Možno je, da se projekt nanaša na eno ali več 
področij dejavnosti v okviru prednostne naloge. Raje se osredotočite na določen 
problem in ne skušajte obravnavati preveč zadev v enem projektu. 

6.2.2 Poglavje 2 - Vsebina projekta 

 
2.1 Opišite sedanje stanje in probleme, ki jih bo projekt obravnaval. Vključite ustrezne 
informacije in nakažite rešitve. Ko opisujete ciljne skupine in koristnike, ocenite število 
tistih, ki bodo neposredno ali posredno vključeni v projekt. Ciljne skupine se v projektu 
neposredno obravnavajo. Koristniki imajo koristi od projekta, vendar niso nujno vsi 
neposredno vključeni v projekt. Pomembno je, da utemeljitev projekta argumentira, 
zakaj so bili izbrani navedeni cilji in neposredni učinki (outputi) projekta.  
 
2.2 Navedite tiste cilje projekta, ki se lahko dosežejo v okviru izvedbe projekta in ne z 
razvojem, ki mu sledi.  
 
2.3 Osredotočite se na najpomembnejše neposredne učinke (outpute). Učinki (outputi) 
se proizvedejo z uporabo vložkov (inputov), na katere vplivamo s projektnimi 
dejavnostmi in metodami. Primerno jih opišite, tako da boste podali informacije o tem, 
kaj natančno bo v projektu doseženo. Neposredni učinek (output) bi npr. lahko bila 
čezmejna poslovna mreža proizvajalcev v ciljnem sektorju. Navedite tudi na kateri 
delovni sklop se posamezni neposredni učinki nanašajo. 
 
2.4 Navežite se na prejšnje vprašanje in podajte informacije za vse navedene 
neposredne učinke (outpute). Razlaga naj pomaga razumeti, kdo bo uporabljal 
projektne učinke (outpute) in za kaj se bodo uporabljali. Kakšne koristi bodo dosežene 
z uporabo neposrednih učinkov (outputov)? 
 
2.5.1 Označite cilje v okviru prednostne naloge, ki je bila izbrana v točki 1.4 prijavnice. 
Izberite cilje tiste prednostne naloge, h katerim lahko projekt neposredno prispeva.  
 
2.5.2 Opišite, zakaj je primernejši čezmejni pristop. Kakšna dodana vrednost bo 
dosežena z izvedbo projekta v čezmejnem in ne zgolj v nacionalnem/regionalnem 
okviru? Razmislite o obravnavani tematiki, ne le o projektnih partnerjih. 
 
2.6 Predstavite glavne dejavnosti. Združite jih v delovne sklope. Pomembno je, da 
predstavite, kaj je potrebno storiti za dosego načrtovanih učinkov (ouptutov). Vključite 
dejavnosti upravljanja projekta ter dejavnosti za informiranje in obveščanje javnosti. 
Obrazložite zakaj ste se odločili za posamezne dejavnosti (npr. študije ipd.) ter razložite 
njihov namen, cije in prispevek k realizaciji projekta. Upoštevajte, da je potrebno 
dejavnosti ustrezno načrtovati, da lahko izračunate stroške, toda pri opisu ne zahajajte v 
preveč podrobnosti. Za vsako od glavnih dejavnosti opišite, kateri partnerji in kako bodo 
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vključeni v izvajanje. V primeru, ko bodo dejavnosti izvajali zunanji izvajalci, to tudi 
navedite. Prav tako navedite kdo so ciljne skupine načrtovanih dejavnosti. 
 
2.9 Časovni načrt projekta je potrebno načrtovati realno. Vsaj 20% odobrenih sredstev 
sofinanciranja projekta mora biti porabljeno prvih 12 mesecev izvajanja projekta. Če se 
odobrenih sredstev ne koristi v tem času, lahko Skupni nadzorni odbor odobrena 
sredstva sofinanciranja zniža. 
 
Pri načrtovanju mejnikov in trajanja projekta upoštevajte možne posebnosti vašega 
projekta (npr. sezonska dela) in predvidite nekaj rezerve za primere, da katerih 
dejavnosti ne bi mogli izvesti v predvidenem času (npr. neuspešen postopek javnega 
naročanja).  
 
2.10 Če kateri koli od partnerjev projekta načrtuje investicijo, navedite zahtevane 
podatke za vsakega zadevnega partnerja. Če je potrebno, kopirajte tabele v točki 2.10.2, 
da boste vnesli podatke za vsako investicijo posebej.  

6.2.3 Poglavje 3 - Projektno partnerstvo 

 
3.1 in 3.2 Navedite točne podatke o vseh projektnih partnerjih. Potrebno je navesti 
pravni status projektnih partnerjev (zasebni ali javni status). 
 
Za podatke o območju NUTS 3 navedite območje, v katerem je sedež organizacije 
vodilnega partnerja/projektnega partnerja.  
 
3.3.1 in 3.3.2 Opišite partnerstvo iz zahtevanih vidikov. Prepričajte se, da je vsak izmed 
partnerjev ustrezno usposobljen in da ima vire za opravljanje dogovorjene vloge in 
nalog. Navedite tudi, kako so se partnerji dogovoril, da bodo upravljali projekt in 
razširjali neposredne učinke (outpute) projekta. 
 
3.3.3 V prvi vrsti je program namenjen sodelovanju partnerjev iz programskega 
območja. V ustrezno utemeljenih primerih je možno vključiti partnerje, ki se nahajajo 
izven programskega območja, če bi projekt imel težave pri doseganju svojih ciljev brez 
sodelovanja takega partnerja. Če je tako, razložite, kakšne posebne koristi za doseganje 
projektnih ciljev se lahko pričakujejo od sodelovanja takega projektnega partnerja.  
 
3.3.4 Označite okvirček v primeru, da bodo nekatere projektne aktivnosti izvedene zunaj 
upravičenega območja. V tem primeru navedite obrazložitev in utemeljite zakaj je ta 
aktivnost potrebna za izvajanje projekta (glejte poglavje 4.3 Neupravičeni stroški). Če je 
le mogoče, navedite tudi kraj izvajanja projekta. 

6.2.4 Poglavje 4 - Območje pričakovanega vpliva 

 
Izberite območja NUTS 3, v katerih se pričakuje vpliv projekta. Upoštevajte, da lokacija 
partnerjev ali lokacija projektnih dejavnosti ne pomeni nujno območja pričakovanega 
vpliva. 
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6.2.5 Poglavje 5 - Opis čezmejnega sodelovanja 

 

Opomba: Minimalna zahteva je, da sta izpolnjena vsaj dva kazalnika sodelovanja, sicer 
bo projekt zavrnjen.  
 
V polje za besedilo vpišite, kako so bila/bodo ta merila izpolnjena. Upoštevajte sledeče:  
 
5.1 Skupno načrtovanje 

• Opišite kako vsak posamezni partner prispeva k razvoju projekta. 

• Opišite kako ste definirali in izvajali skupno načrtovanje in definiranje ciljev, 
rezultatov projekta, stroškovni načrt, časovni plan, odgovornosti in razdelitev 
nalog za doseganje ciljev. 

• Opišite kako ste načrtovali projekt – kdo in v kakšnem obsegu je bil pri 
načrtovanju vključen. 
 

5.2 Skupno izvajanje 

• Razložite kdo bo odgovoren za izvajanje in koordinacijo celotnega projekta in 
kakšne bodo odgovornosti posameznih partnerjev (za kateri del projekta bo kdo 
odgovoren)  

• Vsak projektni partner mora imeti aktivno vlogo v vsaj enem delovnem paketu. 
Razložite ali bodo partnerji skupaj izvajali vse aktivnosti oz. katero aktivnost bo 
izvajal samo en partner. 

• Pojasnite kako ste zagotovili uravnoteženo razporeditev nalog med partnerji in 
med obema sodelujočima državama (večino dejavnosti ne sme izvajati samo en 
partner ali predvsem ena država). 

 
Za več informacij o kazalnikih sodelovanja glejte točko 3.4 teh navodil.  

6.2.6 Poglavje 6 - Predvideni stroški projekta in financiranje 

 
Za predložitev osnutka projekta se zahteva ocena stroškov projekta in virov financiranja 
po partnerjih in za projekt kot celoto, medtem ko se za predložitev vloge zahtevajo bolj 
podrobni podatki; glejte Prilogo 1 – Stroškovni načrt. 
 
Priporočamo, da najprej izpolnite Prilogo 1. Podatki, ki so zahtevani v tabelah 6.1.1 in 
6.2.1, se v excelovem listu št. 3 ustvarijo samodejno in jih nato prenesete v prijavnico. 
6.1.1 Ko so opredeljeni neposredni učinki (outputi) in z njimi povezane dejavnosti, vloge 
in naloge partnerjev, lahko pripravite stroškovni načrt projekta. Skrbno preberite točko 
4.4 teh navodil o upravičenih izdatkih. Stroškovni načrt oblikujte realno in preverite 
usklajenost med opisom vsebine v poglavju 2, vlogami partnerjev v poglavju 3 prijavnice 
in dodeljenimi stroški. 
Celotno tabelo je treba izpolniti glede na DDV status. V kolikor lahko DDV dobite  v celoti 
povrnjen vpišete v stolpec 5 »DA« in zneske v tabelo navedete brez DDV. V kolikor 
povračila DDV ne morete uveljavljati, vpišite v stolpec 5 »NE« in zneske v tabeli navedite 
z DDV. V kolikor pa lahko dobite povrnjen samo del DDV, vpišite procent povračljivega 
DDV v stolpec 5, zneske v tabeli pa navedite vključno z delom DDV, ki ga uveljavljate pri 
nas.   
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Po potrebi dodajte vrstice, da boste vnesli podatke za vse projektne partnerje. 
 
6.1.2 Če so v projektu načrtovani kakršnikoli prihodki, opišite, kako in pri katerih 
partnerjih bodo nastali ter ocenite znesek za vsakega zadevnega partnerja. Upoštevajte, 
da je potrebno prihodke, povezane s projektom, odšteti od projektnih stroškov 
zadevnega partnerja. 

 
6.2.1 V tabeli prikažite, iz katerih virov se bodo financirali skupni upravičeni stroški 
projekta vsakega partnerja: 

 
1. Zaprošena sredstva ESRR pomenijo znesek, ki se zaprosi iz programa. Če za 
projekt ali njegove dejavnosti veljajo pravila državnih pomoči, za vsakega 
zadevnega partnerja upoštevajte zgornje meje možnega javnega sofinanciranja.  
 
 2. Lastni prispevek je vsota naslednjih zneskov: 
- zneskov sofinanciranja projekta, ki jih projektni partnerji dobijo od organov 
sofinanciranja  (npr. iz nacionalnih ali regionalni virov), ter 
- zneska lastnega sofinanciranja projekta, ki ga zagotovijo projektni partnerji 
sami iz lastnih sredstev (javna ali zasebna sredstva).  

 
3. Skupaj (1 + 2) - Preverite, da so zneski enaki zneskom, ki so navedeni v tabeli 
6.1.1,  stolpec 8 (Celotni upravičeni stroški), ki je stolpec 6 (Celotni stroški) 
zmanjšan za stolpec 7 (Prihodki projekta)-ne velja v primeru državnih pomoči. 

 
Priporočamo, da se glede morebitnega regionalnega/nacionalnega sofinanciranja 
projekta in pravil glede državnih pomoči obrnete na RT. 
 
6.3 V primeru, da so projektni partnerji že pridobili finančno podporo za predlagani 
projekt iz katerega koli drugega programa Skupnosti ali nacionalnega programa ali 
sklada, je potrebno vedeti, da izdatki za iste dejavnosti ne morejo biti financirani dvojno. 

6.2.7 Poglavje 7 - Prispevek in skladnost s politikami Skupnosti, nacionalnimi /  

regionalnimi strategijami in sinergije z drugimi projekti 
 
7.1 Navedite informacije o naslovu projekta, programu ali skladu, prek katerega je bil 
projekt sofinanciran, dosežene rezultate in prijavitelja projekta. Vprašanje se ne nanaša 
samo na čezmejne projekte; vključite vse ustrezne projekte ali pobude, na katerih je 
osnovan obstoječi projekt. 
 
7.2 Sklicujte se na ustrezne strategije in programe. Izogibajte se kopiranju besedil iz teh 
dokumentov. Navedite dokument, izbrano prednostno nalogo ali ukrep in pojasnite 
glavni prispevek predlaganega projekta k doseganju ciljev, ki so navedeni v tem 
dokumentu. Upoštevajte vse regije/sektorje, ki jih obravnavate v projektu. 
 
7.3. Označite ustrezna polja v točkah 7.3.1 do 7.3.3 in dodatno pojasnite. Če se 
pričakuje, da bo imel projekt nevtralen vpliv na katero koli od navedenih področij, to 
vpišite v polje za besedilo. Če se pričakujejo pozitivni vplivi, jih posebej opišite.  
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Opomba: projekti, ki izkazujejo negativne ekonomske, socialne ali okoljske vplive, ne 
bodo sofinancirani.  

6.2.8 Poglavje 8 - Trajnost rezultatov projekta 

 
Upoštevajte, da je trajnost projektnih rezultatov eno od pomembnih meril za 
ocenjevanje projektov. Ustrezno opišite, kako se bodo doseženi neposredni učinki 
(outputi) uporabljali po zaključku projekta in kako boste zagotovili potrebne pogoje za 
to. 

6.2.9 Poglavje 9 - Priloge  

 
Priloga 1 – Stroškovni načrt 

 
 Stroškovni načrt projekta mora biti pripravljen v predloženem excelovem formatu, ki 
ima pet delovnih listov – Splošno, Stroškovni načrt, Partnerji, Projektni list in Stroški 
projekta (po delovnih sklopih). Podrobna navodila za pripravo stroškovnega načrta so v 
sami prilogi.  
 
Pomembno je, da se vsi zneski in procenti vpisujejo v tabele samo z dvema 
decimalkama.11 Zaradi te zahteve v celice ni dovoljeno vnašati formul. Vse opise 
postavk v finančnem načrtu je potrebno pripraviti v slovenskem in nemškem jeziku. 

 
Priloga 2 – Kazalniki na ravni programa, prednostnih nalog in projekta 
 
Kazalnik je mogoče definirati kot merjenje cilja, ki ga želimo doseči, aktiviranih sredstev, 
doseženega učinka, merjenje kakovosti ali stanja spremenljivk. Potrebno jih je natančno 
definirati, jim opredeliti izhodiščno stanje, načrtovano vrednost ob koncu projekta ter 
enoto.12 
 
Kazalniki bodo služili za spremljanje in vrednotenje učinkov programa na različnih 
ravneh. V točkah 1 in 2 priloge izberite predhodno opredeljene kazalnike, h katerim bo 
projekt prispeval tako na ravni programa kot na ravni prednostne naloge. Preverite, da 
se izbira kazalnika na ravni prednostne naloge sklada s prednostno nalogo, ki ste jo 
označili v 1. poglavju prijavnice. 
 
V točki 3 navedite kazalnike, ki ste jih s partnerji opredelili na ravni projekta. Potrebno je 
ločiti indikatorje med indikatorje učinka in indikatorje rezultata. Indikatorji učinka 
odražajo projektne dejavnosti, ki so direktno sofinancirane iz Programa, zato morajo ti 
kazalniki biti v celoti doseženi. Indikatorji rezultatov pa odražajo cilje projekta in se bodo 
uporabljali za vrednotenje celotnega izvedenega projekta. Pazite na usklajenost med 
temi kazalniki in navedbami v 2. poglavju prijavnice. Kazalniki morajo biti usklajeni z 

                                                 
11

 Pri izračunu zaprošenih ESRR sredstev bodite pozorni, da je potrebno znesek zaokrožiti navzdol, tako da znesek ne 
presega 85% na nobeni decimalki. V nasprotju pa je potrebno lastni prispevek partnerjev zaokrožiti navzgor, tako da 
znaša znesek lastnega prispevka najmanj 5% (4,9999% ni sprejemljivo). 
12

Novo programsko obdobje 2007─2013: Metodološki delovni dokumenti - osnutek delovnega dokumenta “Kazalniki 

za spremljanje in vrednotenje: Praktična navodila“, 23. januar 2006, str.5. 
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vrsto pričakovanih neposrednih učinkov (outputov). Izberite najpomembnejše kazalnike, 
ki bodo pomagali spremljati doseženi učinek projekta. Pri opisu kazalnika navedite tudi 
mersko enoto ter izhodiščno stanje (najpogosteje 0). Opise pripravite v slovenskem in 
nemškem jeziku. Zagotovite, da bo kazalnike celotno partnerstvo enotno razumelo. 
 
Priloga 3 - Izjava vodilnega partnerja 

 
Izjavo podpiše zakoniti zastopnik vodilnega partnerja. Če vodilni partner razpolaga z 
žigom, je potrebno izjavo ožigosati.  Pred podpisom skrbno preberite vsebino in se 
prepričajte, da vodilni partner izpolnjuje zahteve in pogoje.  
 
Ta dokument služi tudi kot izjava o sofinanciranju vodilnega partnerja. Vpišite znesek v 
eurih ter odstotek upravičenih stroškov projekta, ki jih bo vodilni partner pokril sam iz 
lastnih sredstev (lastno sofinanciranje).   

 
Priloga 4 - Izjava o partnerstvu 

 
Vsak partner, ki je naveden v 3. poglavju prijavnice, mora podpisati izjavo o partnerstvu 
z vodilnim partnerjem. Vsak projektni partner izjavo podpiše na svojem obrazcu. Pred 
podpisom mora vsaka stran skrbno prebrati vsebino in zagotoviti, da so izpolnjeni 
zahtevani pogoji. Če partner razpolaga z žigom, je potrebno izjavo ožigosati. 
 
Ta dokument služi tudi kot izjava o sofinanciranju projektnega partnerja. Vpišite znesek 
v eurih ter odstotek upravičenih stroškov projekta, ki jih bo projektni partner pokril sam 
iz lastnih sredstev (lastno sofinanciranje). 

 
Priloga 5 - Izjava o sofinanciranju 

 
Ta priloga se zahteva za vodilnega partnerja/projektnega partnerja iz Avstrije. Izjava služi 
kot dokazilo, da ima zadevni projektni partner zagotovljeno potrebno 
regionalno/nacionalno javno sofinanciranje. Izjavo o sofinanciranju izda ustrezni organ 
financiranja za vsakega projektnega partnerja posebej enojezično na predvidenem 
obrazcu ali na kakšnem drugem obrazcu, ki pa mora vsebovati vse naslednje podatke: 
- akronim projekta, 

               - ime projektnega partnerja, 
               - ime institucije, ki zagotavlja sofinanciranje, 
               - maksimalna višina zneska sofinanciranja, 
               - izpisano ime in priimek podpisnika ter podpis, 
  - žig (če obstaja). 

 
V Sloveniji se nacionalno sofinanciranje na državni ravni odobri , če projekt odobri 
Skupni nadzorni odbor.  
 
Ko je projekt odobren, projektni partner in organ financiranja skleneta ločeno pogodbo 
za nacionalno/regionalno sofinanciranje. 
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Priloga 6 – Povzetek projekta 
 
Povzetek projekta, glede na navedene točke v obrazcu je potrebno pripraviti v 

angleškem jeziku, Povzetek naj obsega približno eno stran.  

 

 

7. KAKO PREDLOŽITI VLOGO? 

 7.1 Predložitev osnutka projekta 

 
Projektno partnerstvo lahko pred dokončanjem vloge pridobi povratne informacije o projektu. V 
tem primeru vodilni partner predloži osnutek projekta skupnemu tehničnemu sekretariatu. 
Takšen postopek ni obvezen, je pa priporočljiv. Njegov namen je pomagati prijavitelju pri razvoju 
primernega in kakovostnega čezmejnega projekta, kakor tudi pri zagotavljanju javnega 
sofinanciranja. 
 
Katere obrazce je potrebno izpolniti? 
Za osnutek projekta je potrebno v prijavnici izpolniti samo zahtevana poglavja (glej navodila v 
prijavnici). Lahko se ga predloži v elektronski obliki. Prilog ni potrebno prilagati. 
 
Komu poslati vlogo? 
Osnutek projekta kot datoteko v word formatu lahko pošljete na e-naslov  
jts-si-at.svlr@gov.si 
 
oziroma na CD-ROM-u na naslov: 
 

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor 
Skupni tehnični sekretariat Slovenija–Avstrija 2007-2013 
Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor 

 
Na ovojnici navedite “OP SI-AT 2007-2013 / osnutek projekta”.   

 
Kaj sledi? 
Osnutek projekta bo pregledal STS, obravnavala ga bodo regionalna telesa (RT) in ustrezne 
institucije. Prijavitelj bo prejel pisne informacije o rezultatih obravnave po e-pošti. Prav tako bo 
možno organizirati pojasnjevalni sestanek. Prejete informacije  mora prijavitelj obravnavati 
samo kot priporočilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prijavitelj / vodilni partner  

Skupni tehnični sekretariat 
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O
s
n

u
te

k
 p

ro
je

k
ta

 

Evidentiranje 

Organiziranje predocenjevanja  

P
ri

p
o

ro
č
il
o
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 7.2  Predložitev vloge 

 
Vlogo je možno oddati skozi celotno obdobje trajanja razpisa do porabe sredstev. Vendar bodo 
na spletni strani objavljeni roki, do katerih bo treba oddati vlogo, da bo lahko obravnavana na 
naslednjem sestanku SNO.  
 
Katere dokumente je potrebno predložiti in kako? 
 
Sestavni deli popolne vloge so: izpolnjena prijavnica v celoti in priloge (priloge 1−4 in priloga 6 za 
vse projekte; priloga 5 pa se zahteva samo za partnerje iz Avstrije, kadar javno sofinanciranje na 
regionalni/nacionalni ravni zagotavljajo organi sofinanciranja, ki niso del projektnega 
partnerstva).   
 
Vlogo mora vodilni partner predložiti v enem tiskanem izvirniku in v elektronski obliki. 
Elektronska oblika, ki jo, predložite na CD-ROM-u mora vsebovati vse dokumente (prijavnico in 
skenirane priloge). Prijavnica in priloge 2 in 6 morajo biti predložene kot Wordov dokument, 
razen 3. strani  prijavnice (Izjava zakonitega zastopnika vodilnega partnerja), ki mora biti še 
dodatno shranjena kot PDF datoteka na CD-ROMu, tako da sta vidna podpis odgovorne osebe in 
žig (če obstaja). Priloge 3, 4, in 5 morajo biti shranjene kot PDF dokumenti (en dokument za vsak 
aneks). Ne shranjujte posameznih strani prilog kot en PDF dokument. E-različica vloge mora biti 
identična s tiskanim izvirnikom. 
 
Komu poslati vlogo? 
Vlogo predložite na spodnji naslov: 
 

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor 
Skupni tehnični sekretariat Slovenija–Avstrija 2007-2013 
Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor 

 
Na ovojnici navedite “OP SI-AT 2007-2013 / vloga – 2. JR”.  
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8. KAJ SLEDI?   

8.1 Postopek ocenjevanja in izbora 

 
Ocenjevanje in izbor predloženih vlog poteka v več korakih. 

8.1.1 Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti 

Po evidentiranju prejetih vlog STS opravi preverjanje administrativne ustreznosti in 
upravičenosti. V primeru, da manjkajo dokumenti ali so potrebna pojasnila, se obrne na 
vodilnega partnerja. Projekti, ki so administrativno ustrezni in upravičeni, bodo nadalje ocenjeni 
z vidika kakovosti. 

8.1.2 Ocenjevanje kakovosti projektov na podlagi meril za izbor projektov   
Ocenjevanje organizira STS. Rezultati ocenjevanja se obravnavajo bilateralno, STS pa za nadaljnji 
izbor in odobritev projektov pripravi povzetke informacij o projektih in njihovi oceni. 

8.1.3 Izbor in odobritev projektov 

O odobritvi projekta in o prispevku ESRR formalno odloči skupni nadzorni odbor (SNO).  
 
Pogoj za izbor projekta in za podpis Pogodbe o sofinanciranju je imenovanje nacionalnega 
kontrolorja iz države upravičenca. Institucija, ki je odgovorna za finančno kontrolo projektov, 
prevzame tudi subsidiarno finančno odgovornost. 
 
Po formalni odločitvi prijavitelj/vodilni partner od organa upravljanja prejeme sklep o 
odobritvi/pogojni odobritvi/zavrnitvi vloge. Za odobrene projekte bo obvestilo vsebovalo tudi 
informacije o nadaljnjih korakih za sklepanje pogodb.  
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8.2 Preverjanje upravičenosti in merila za izbor 

 
V tabelah so navedeni pogoji in merila, po katerih se bo projekt pregledoval in ocenjeval. 
Natančno jih preučite in jih upoštevajte za pripravo svoje vloge. Izboljšajte ugotovljene 
pomanjkljivosti projekta.  
 
1. Administrativna ustreznost in upravičenost 

Opis  Da / ne / 
ni primerno  

Opombe 

Administrativna ustreznost   

1. Vloga je predložena v enem tiskanem izvirniku in v 
elektronski obliki, vključno s skeniranimi dokumenti na 
CD-ROM-u. 

 Če NE - dopolniti 

2. Elektronska različica je enaka izvirniku.  Če NE - dopolniti 

3. Vloga je popolna, vsi originalni dokumenti so 
predloženi.  

  

  Prijavnica je izpolnjena in podpisana / Izvirnik.  Mora biti predloženo. 

  Priloga 1 – Stroškovni načrt / izvirnik.  Mora biti predloženo. 
  Priloga 2 - Kazalniki / izvirnik.  Če NE - dopolniti 

  Priloga 3 - Izjava vodilnega partnerja / izvirnik.  Če NE - dopolniti 

  Priloga 4 - Izjava o partnerstvu / izvirnik za vsakega 
     projektnega partnerja.  

 Če NE - dopolniti 

  Priloga 5 - Izjava o sofinanciranju (če je potrebno) 
     izvirnik 

 Če potrebno in NE - 
dopolniti 

 Priloga 6 – Povzetek projekta  Če NE – dopolniti 
 

Upravičenost partnerstva in merila čezmejnega 
sodelovanja 

  

4. Vsaj en partner je iz Avstrije in vsaj en partner je iz 
Slovenije. 

 Če NE - zavrniti 

5. Sodelovanje partnerja izven programskega območja 
je utemeljeno v točki 3.3.3 prijavnice. 

 Če NE - dopolniti 

6. Najmanj dve merili čezmejnega sodelovanja sta 
označeni v poglavju 5. Opis čezmejnega sodelovanja v 
prijavnici. 

 Če NE - zavrniti 

Stroškovni načrt in financiranje   

7. Stroški projekta so usklajeni z viri financiranja.  Če NE - zavrniti 

8. Zagotovljeno je najmanj 15% javnega sofinanciranja.  Če NE - zavrniti. 
9. Zaprošeni znesek ESRR je  višji od 30.000 EUR.  Če NE - zavrniti 

10. Administrativni stroški projekta so nižji od 25% 
skupnih neposrednih  upravičenih stroškov projekta. 

 Če NE - zavrniti 

11. Upoštevanje pravil državnih pomoči je za vsakega 
partnerja preverilo regionalno telo (RT). 

 Če NE - potrebno 
narediti  

Trajanje projekta   

12. Projekt bo dokončan v programskem obdobju 
(skrajni rok: 31. marec 2015). 

 Če NE - zavrniti 
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Opomba: Za predložitev vloge morata biti predloženi vsaj prijavnica in priloga 1, sicer bo vloga 
zavrnjena. STS lahko vodilnega partnerja zaprosi, da za administrativno preverjanje predloži v 
zahtevanem času dodatna pojasnila ali manjkajoče dokumente. Da se bo projekt lahko uvrstil v 
naslednjo fazo ocenjevanja kakovosti, morajo biti izpolnjeni vsi pogoji in zahteve v zgornji tabeli. 
 
2. Merila za izbor projektov 

Opis 
 

Da / 
Delno / Ne 

Opombe Prijavnica 

1. Ustreznost     

Predstavitev obravnavanega problema ter 
prispevek k uresničevanju splošnih in 
prednostnih ciljev programa.  

 Če NE - zavrniti 2.1, 2.2, 
2.5.1 

Vpliv na programsko območje 
- območje, sektorji, koristniki 

 Če NE - zavrniti 2.4, 4. 

Vpliv na trajnostni razvoj 
- gospodarski, okoljski, družbeni 

 Če NE - zavrniti 7.3 

Dodana vrednost 
- skupne rešitve, ki presegajo sedanjo 
prakso na področju ali v sektorjih 
- prednost čezmejnega v primerjavi z zgolj 
nacionalnim pristopom 

 Če NE - zavrniti 
 

2.3, 2.4, 
2.5.2, 
7.1,  
 
celotna 
prijavnica 

2. Kakovost čezmejnega sodelovanja    

Kakovost čezmejnega partnerstva 
- ustreznost partnerstva 
- število partnerjev, usposobljenost, vloge, 
pretekle izkušnje, zmogljivost  

  3.3 

Kakovost čezmejnega sodelovanja 
- skupno načrtovanje 
- skupno izvajanje 
- skupno osebje 
- skupno financiranje 

  5. 

3. Kakovost vsebine    

Prispevek k nacionalni/regionalni politiki  
- skladnost 
- sinergije 

 Če NE - zavrniti 7.2 

Skladnost projekta 
- medsebojna povezanost/logičnost med 
utemeljitvijo, cilji, rezultati projekta  

 Če NE - zavrniti 2.1 – 2.3 
Priloga 2 

Neposredni učinki  
- primernost 
- izvedljivi, konkretni in merljivi/določljivi 

 Če NE - zavrniti 2.3 
 

Predvidena uporaba rezultatov  
- izvedljiva 
- zagotavlja korist za uporabnike 

 Če NE - zavrniti 2.4 

Aktivnosti  
- izvedljive 

 Če NE – se lahko 
postavijo pogoji. 

2.6 
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- primerne za doseganje načrtovanih 
rezultatov (vključene ciljne skupine, drugi 
uporabniki) 

Časovni okvir 
– projekt je mogoče končati v predvidenem 
času 

 Če NE – se lahko 
postavijo pogoji. 

2.7, 2.8, 
2.9 

Upravičenost stroškov, razmerje 
stroški/koristi  
- stroški projekta so upravičeni in primerni 
za doseganje pričakovanih rezultatov  

 Če NE – se lahko 
postavijo pogoji. 

6. in  
Priloga 1  

Trajnost rezultatov projekta  Če NE - zavrniti 8. 

 
Upoštevajte opombe pri merilih za ustreznost in kakovost vsebine. Če je ocena za eno ali več 
meril NE, bo vloga zavrnjena. Samo pri merilih glede dejavnosti, časovnega okvira ter 
upravičenosti stroškov in razmerja med koristmi in stroški obstaja možnost za dodatne pogoje, ki 
jih mora prijavitelj izpolniti pred odobritvijo projekta. 
 

 8.3 Sklepanje pogodb 

 
V skladu z odločitvijo SNO organ upravljanja obvesti vodilnega partnerja o odobritvi ali zavrnitvi 
predlaganega projekta. Možno je tudi, da SNO določi pogoje, ki jih je potrebno izpolniti pred 
odobritvijo projekta. V tem primeru se bo organ upravljanja (ob pomoči STS in RT) z vodilnim 
partnerjem pogajal o projektu. Vodilni partner bo o odločitvi SNO praviloma obveščen v roku 
enega meseca po sestanku SNO. 
 
Vodilni partner odobrenega projekta z organom upravljanja podpiše pogodbo o sofinanciranju 
za skupna sredstva ESRR (glejte vzorec pogodbe o sofinanciranju v razpisni dokumentaciji). Pred 
podpisom te pogodbe bo organ upravljanja preveril imenovane kontrolorje, ki bodo preverjali 
zakonitost in pravilnost izdatkov, ki jih prijavi vsak projektni partner. 
 
Pogodbe za nacionalno/regionalno sofinanciranje, vezane na pogodbo o sofinanciranju za 
sredstva ESRR, bo ustrezni organ sofinanciranja podpisal z zadevnim projektnim partnerjem v 
primeru zagotavljanja javnega sofinanciranja izdatkov projektnega partnerja na 
nacionalni/regionalni ravni. Pogodba za regionalno/nacionalno sofinanciranje mora biti 
usklajena s pogodbo o sofinanciranju za sredstva ESRR. 
 
Prav tako je obvezno, da vodilni partner in projektni partnerji podpišejo pogodbo o partnerstvu 
(glejte vzorec v razpisni dokumentaciji), v kateri so določene pravice in obveznosti partnerjev. 
Kopijo te pogodbe bo potrebno predložiti v roku 4 mesecev po podpisu pogodbe o 
sofinanciranju za sredstva ESRR.  
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9. KAJ JE POTREBNO VEDETI O IZVAJANJU ČEZMEJNIH PROJEKTOV? 

9.1 Ključne odgovornosti vodilnega partnerja in projektnih partnerjev 

 
Odgovornosti vodilnega partnerja (glavnega upravičenca) in drugih partnerjev (upravičencev) so 
določene v 20. členu Uredbe (ES) št. 1080/2006. Projektni partnerji med seboj določijo vodilnega 
partnerja. Vodilni partner prevzame naslednje odgovornosti: 
 

• določi ureditev svojih odnosov s projektnimi partnerji, ki sodelujejo pri projektu, s 
pogodbo, ki med drugim vsebuje določbe, ki zagotavljajo dobro poslovodenje s sredstvi 
dodeljenimi projektu, vključno z določbami o vračanju neupravičeno plačanih zneskov, 

• odgovoren je za zagotavljanje izvajanja celotnega projekta, 

• zagotavlja, da so bili izdatki, ki so jih prijavili partnerji, ki sodelujejo pri projektu, 
izplačani za izvajanje projekta in se ujemajo z dejavnostmi, o katerih so se ti partnerji 
dogovorili, 

• preveri, da so izdatke, ki so jih prijavili partnerji v projektu, potrdili kontrolorji, 

• odgovoren je za prenos prispevka ESRR partnerjem, ki sodelujejo pri projektu, 

• odgovoren je za celotno operacijo ter zagotavlja, da so bili vsi izdatki na ravni operacije 
verificirani. 

 
Poleg odgovornosti, navedenih v Uredbi Sveta, je vodilni partner odgovoren za: 

 
• zbiranje informacij od projektnih partnerjev, navzkrižno preverjanje potrjene dejavnosti 

z napredkom projekta in predložitev poročil STS, 
• podpis pogodbe o sofinanciranju za sredstva ESRR, 
• uskladitev sprememb projekta z RT in njihova formalna predložitev organu upravljanja 

preko STS v odobritev. 
 

Projektni partnerji so odgovorni za izvedbo dogovorjenih nalog in morajo zagotoviti ustrezno 
upravljanje projekta s svoje strani, kot je opisano zgoraj. 

 
Vsak projektni partner, ki sodeluje pri projektu, mora: 

• v primeru pridobitve sofinanciranja na regionalni/nacionalni ravni, podpisati in izpolniti 
pogodbo o nacionalnem/regionalnem sofinanciranju,  

• prevzeti odgovornost za kakršno koli nepravilnost glede prijavljenih izdatkov, 

• obvestiti državo članico, v kateri se nahaja, o svojem sodelovanju v operaciji v primeru, 
da ta država članica ne sodeluje pri zadevnem operativnem programu, 

• poslati izkaz o izdatkih in poročilo o vsebini kontrolni enoti, 

• predložiti potrjen izkaz o izdatkih in informacije vodilnemu partnerju. 
 

Vodilni partner in projektni partnerji morajo sestaviti pogodbo o partnerstvu, ki vključuje 
medsebojne pravice in obveznosti ter določbe za dobro finančno upravljanje in vračilo 
neupravičeno plačanih sredstev. 
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9.2 Finančno upravljanje projekta 

 
Ta razdelek je vključen z namenom, da se preprečijo težave pri finančnem upravljanju med 
izvajanjem projekta. Ni neobičajno, da kontrola in preverjanje na kraju samem razkrijejo težave s 
prijavljenimi izdatki ali z osnovnimi postopki finančnega upravljanja. Večino teh problemov je 
možno rešiti, vendar je potrebno precej časa in truda, kar ima lahko za posledico začasno 
ustavitev izplačil na projektu, dokler vsi problemi niso odpravljeni. Povzemamo nekaj priporočil, 
da se izognete najbolj pogostim težavam. 
 

• Vsak projektni partner mora vzpostaviti ločeno računovodsko evidenco za projekt. 
 

• Vključite finančne vodje pri partnerjih že na samem začetku. Organizacije imajo 
različne sisteme in postopke finančnega upravljanja. Vsi partnerji pa morajo zagotoviti, 
da so ti v skladu z zahtevami programa in da lahko sistemi zagotovijo potrebna dokazila.   

 

• Zagotovite revizijsko sled. Partnerji morajo hraniti vse svoje račune ali druge 
dokumente enake dokazne vrednosti. Zahtevajo se tudi dokazila, kot so časovnice ali 
ključi za izračun administrativnih stroškov. Če ti dokumenti manjkajo, izdatki ne bodo 
povrnjeni. Pozanimajte se, kaj morate hraniti in sprotno urejajte arhiv. Poskrbite, da 
boste imeli vedno na voljo vse dokumente. 

 

• Pozanimajte se, kateri postopek morate uporabiti za naročanje blaga, oddajo storitev 
ali gradbenih del. 

 

• Prijavite samo dejanske izdatke, ki so neposredno povezani s projektom. Za vse 
prijavljene izdatke morate izkazati, da so dejansko nastali in bili plačani ter da so 
obenem bili potrebni za izvedbo projekta. 

 

9.3 Računovodske evidence, revizijska sled in hranjenje projektne dokumentacije 

 
Uredbe in številni programski dokumenti navajajo potrebo po zagotavljanju revizijske sledi. 
Enostavno povedano gre za vodenje evidenc o tem, kako je bil porabljen vsak euro projektnega 
denarja.  
 
Potrebno je hraniti vse račune za dobavljene proizvode in opravljene storitve, vključno z dokazili, 
da so bili ti računi plačani. 
 
Obstajajo pa nekateri izdatki, za katere ni mogoče pokazati računa samo za en projekt. Dober 
primer so administrativni stroški, kjer se iz projekta lahko plača le del, npr. računa za ogrevanje 
celotne zgradbe. V tem primeru je potrebno izračunati delež računa, ki se ga lahko uveljavi na 
projektu. Predložiti je potrebno dokumente enake dokazne vrednosti. To pomeni, da 
zagotavljajo zanesljiv dokaz o tem, kako je bil denar porabljen.  
 
Ni vedno dovolj dokazati, da je denar bil porabljen. V mnogih primerih je tudi potrebno 
predložiti dokazila, da je bilo upoštevano načelo stroškovne učinkovitosti. 
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Praviloma velja, da so za revizijsko sled potrebni originalni dokumenti. V novem programskem 
obdobju bo vsaka država članica pripravila nacionalne standarde, ki jih bo potrebno upoštevati, 
kot npr. če se uporabijo kopije, elektronske različice ali drugi formati. Če ta dokumentacija ne bo 
na voljo, bodo tovrstni izdatki zavrnjeni. Osnovno pravilo je: Kadar česa ne morete dokazati, je 
tako, kot da se to ni nikoli zgodilo! 
 
Vsi projektni partnerji morajo vzpostaviti pregleden sistem računovodskih evidenc o projektu. 
Zato je potrebno, da vsak partner vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča jasen prikaz 
izdatkov, povezanih s projektom in ločenost od izdatkov, povezanih z drugimi poslovnimi 
dejavnostmi. 
 
Arhiv podatkov in dokumentov zagotavlja ustrezno revizijsko sled, kadar omogoča naknadno in 
popolno: 

- rekonstrukcijo dokumentov in podatkov o izdatkih ter  
- upravičenost zahtevkov za povračilo z dokazili o posameznih izdatkih (prejeti računi in 

izvedena plačila), ki so podprti s spremnimi dokumenti, ki so bili podlaga za izdajo 
računov. 

 
Vsak partner mora hraniti projektno dokumentacijo do 31. 12. 2020 za potrebe možnih 
kontrol ali revizij pooblaščenih organov. 
 

9.4 Poročanje, kontrola in spremljanje 

 
Da bi lahko merili doseženi napredek projekta in se pravočasno odzvali na nepredviden razvoj 
dogodkov, je priporočljivo vzpostaviti lastni sistem spremljanja in vrednotenja projekta, ki bo 
temeljil na mejnikih in kazalnikih projekta opredeljenih v prijavnici. Upoštevate lahko naslednje 
vidike izvajanja: 

- napredek v smeri doseganja projektnih neposrednih učinkov (outputov) in ciljev,  

- učinkovitost in uspešnost izvajanja: ali projekt napreduje v skladu z začetnim časovnim 
načrtom? Ali se projekt izvaja v skladu z načrtovanimi stroški ali so upoštevane finančne 
alokacije po posameznih kategorijah stroškov? Kako se projektni dosežki odražajo v 
izdatkih (razmerje koristi/stroški)? 

- kakovost upravljanja in koordinacije: ali so postopki upravljanja in koordinacije učinkoviti 
ter ali so viri, ki se uporabljajo v tem procesu, zadostni? 

 
Dobro vzpostavljen sistem za spremljanje in upravljanje projekta bo pomagal partnerstvu pri 
izpolnjevanju zahtev glede poročanja. Praviloma bo treba vsakih šest mesecev pripraviti vmesno 
poročilo. Pred predložitvijo vmesnega poročila morajo kontrolorji pregledati izdatke, ki jih prijavi 
vsak partner v obdobju poročanja. 
 
Kontrola zajema administrativne, finančne, tehnične in fizične vidike projekta. S preverjanjem se 
zagotovi, da so: 

- prijavljeni izdatki realni, 
- dobavljeni izdelki in opravljene storitve v skladu z odobrenim projektom, 
- projekti in izdatki v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili. 
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Opravijo se naslednje oblike kontrole: 
- administrativna preverjanja vsakega zahtevka za povračilo, 
- pregledi na kraju samem. 
 

V Sloveniji izvaja kontrolo Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelek 
za finančno kontrolo – Cilj 3. V Avstriji jo organizirajo RT. Pristojni kontrolor bo moral biti znan za 
vsakega partnerja pred podpisom pogodbe o sofinanciranju za sredstva ESRR. 
 
Potrebni koraki za pripravo vmesnega poročila in zahtevka za povračilo 
 

1. Za vsako obdobje poročanja predloži vsak projektni partner svojemu pristojnemu 
kontrolorju v pregled poročilo, ki je sestavljeno iz poročila o dejavnostih, finančnega 
poročila itd.  
 
2. Kontrolor preveri upravičenost izdatkov, ki jih je prijavil projektni partner in izda Izjavo 
o potrjenih izdatkih. 
 
3. Projektni partnerji pošljejo svoje Izjave o potrjenih izdatkih vodilnemu partnerju, ki je 
odgovoren za zbiranje vseh izkazov za skupno vmesno poročilo. 
 
4. Vodilni partner sestavi skupno vmesno poročilo v slovenskem in nemškem jeziku. 
Poročilo obsega: 
- poročilo o izvedenih dejavnostih, ki zajema pregled stanja izvedenih dejavnosti, 

dosežene rezultate, morebitne nastale spremembe,  
- finančno poročilo, ki vključuje Izjave o potrjenih izdatkih vseh partnerjev v zvezi z 

opravljenimi projektnimi dejavnostmi v obdobju poročanja. 
 

5. Vmesno poročilo in zahtevek za povračilo pošlje vodilni partner na STS. 
 

Enako poteka priprava zaključnega poročila in končnega zahtevka za povračilo. 
 

9.5 Plačila 

 
Po pregledu vmesnega/zaključnega poročila izda organ upravljanja obrazec za povračilo in ga 
predloži organu za potrjevanje. Ko organ za potrjevanje predloži zahtevek za plačilo Evropski 
komisiji, ga ta pregleda in nakaže finančna sredstva organu za potrjevanje. Oddelek organa za 
potrjevanje, ki izvrši plačilo, nakaže vodilnemu partnerju sredstva ESRR.  
 
Vodilni partner je odgovoren za nakazilo deleža ESRR projektnim partnerjem v skladu s pogodbo 
o sofinanciranju, pogodbo o partnerstvu in potrjenimi izdatki.  
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Nacionalni/regionalni organi financiranja bodo sprostili nacionalno/regionalno sofinanciranje 
projektnim partnerjem/vodilnemu partnerju pred ali sočasno z nakazilom sredstev ESRR na 
podlagi ločenih pogodb. 
 
Poudariti je potrebno, da se izplačila iz programa izvršijo kot povračila upravičenih izdatkov, ki 
nastanejo pri izvajanju projekta. Zato je pomembno, da so vsi projektni partnerji finančno 
sposobni, da lahko predfinancirajo projektne dejavnosti. Kajti običajno vmesna poročila 
pokrivajo obdobje 6 mesecev izvajanja, katerim je potrebno prišteti približno štiri mesece za 
pregled poročil in dodatno en mesec za nakazilo plačil s strani organa za potrjevanje, če so 
sredstva ESRR na voljo. 
 

9.6 Javna naročila 

 
Za nakup blaga ter oddajo storitev in gradbenih del veljajo nacionalna pravila in pravila 
Skupnosti. Cilj pravil javnega naročanja je zagotoviti pregledne in poštene pogoje za 
konkuriranje na skupnem trgu, ki jih morajo projektni partnerji upoštevati pri naročanju storitev, 
gradbenih del in blaga. Pravila se razlikujejo glede na vrsto blaga in/ali storitev, ki se nabavijo, 
kakor tudi glede na vrednost naročila. 
 
Vsi projektni partnerji iz Slovenije morajo izvajati postopke za javna naročila v skladu z zakonom 
o javnih naročilih, ki velja v Sloveniji. Ta pravila se prav tako uporabljajo za subjekte, 
ustanovljene po zasebnem pravu, ki sodelujejo v projektu kot končni upravičenci, ker so jim bila 
dodeljena javna sredstva. V Avstriji morajo javne organizacije upoštevati zakonodajo o javnem 
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naročanju, ki velja v Avstriji, medtem ko morajo druge organizacije upoštevati nacionalno 
določena pravila in načela za naročila, sofinancirana iz strukturnih skladov.   
 

9.7 Informiranje in obveščanje javnosti 

 
Vodilni partner je odgovoren za informiranje javnosti o pomoči, prejeti iz strukturnih skladov. 
Prav tako mora zagotoviti, da so tisti, ki sodelujejo v projektu, obveščeni o financiranju. 
 
Informiranje in obveščanje javnosti je treba obravnavati kot bistveni del celotnega projekta in ne 
le kot niz dejavnosti, ki se izvedejo ob koncu projekta. Dejavnosti informiranja in obveščanja 
javnosti morajo podpirati delo in kakovost projekta tako, da so ciljne skupine obveščene o 
rezultatih in koristih projekta. 
 
Priporočamo, da dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti načrtujete. Razmislite o 
posebnostih ciljne publike, na katero se obračate na različnih ravneh (npr. znotraj partnerskih 
organizacij, regij, sektorja, na nacionalni ravni/ravni EU) in ustrezno prilagodite pristope in 
dejavnosti. Upoštevajte: 
 

- Zakaj in koga točno nameravate informirati (opredelite ciljno publiko/skupine). 
 
- Kakšne vrste informacij ali gradivo je potrebno dati ali pripraviti za določeno skupino? 

Npr. brošure, kataloge, prospekte, plakate, majice. V katerem jeziku? Kdaj? (začetek, 
izvajanje, faza zaključevanja) 

 
- Kako lahko najbolje dosežete ciljno skupino - katera orodja uporabiti? Npr. mediji, 

elektronske informacije, mreže, organiziranje dogodkov, konferenc, osebni stik, itd. 
 

- Kdo bo to storil - kateri partnerji prevzamejo katere naloge? 
 

- Koliko časa in stroškov je povezanih z vsako od načrtovanih dejavnosti? 
 
Smiselno se je vprašati o rezultatih vaše dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti; zlasti, če 
ste dobili odgovore na “zakaj”, kakšen je bil uspeh in kaj bi lahko naslednjič izboljšali. 
 
Poudariti velja, da morajo vsi projekti, izvedeni s pomočjo Skupnosti, upoštevati pravila o 
informiranju in obveščanju javnosti, opredeljena v Uredbi ES št. 1828/2006. Opozarjamo vas 
predvsem na naslednja: 
 

- vsak dokument, vključno s potrdilom udeležbe ali drugim potrdilom v zvezi s projektom 
mora vsebovati izjavo, da je bil projekt izbran v okviru Operativnega programa Slovenija-
Avstrija 2007−2013, ki ga sofinancira ESRR; 

 
- vsi ukrepi informiranja in obveščanja javnosti morajo vključevati logotip EU v skladu z 

grafičnimi standardi in navedbo Evropske unije. Prav tako je potrebno navesti sklad 
»ESRR« in izpisati “Naložba v vašo prihodnost”. Za majhne promocijske predmete se 
zahteva v zadnjem stavku ne uporablja; 
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- za projekte, ki vključujejo nakup fizičnega predmeta ali financiranje infrastrukture in v 
primeru, da celotni javni prispevek (delež javnih sredstev) presega 500.000 eurov, je 
potrebno postaviti trajne informativne table. 

 
Prav tako je potrebno upoštevati Navodila za informiranje in obveščanje javnosti organa 
upravljanja. 
 

9.8 Spremembe projekta 

 
Ni neobičajno, da se v času izvajanja projekta za uspešno dokončanje projekta in doseganje 
zadanih ciljev pojavi potreba po spremembah projekta, ki so lahko npr. povezane s 
prerazporeditvijo nalog med projektnimi partnerji, s spremembo dejavnosti, partnerstva, 
trajanja projekta, itd. Posledično je zaradi sprememb lahko potrebna tudi prerazporeditev 
sredstev.  
 
Vse spremembe na projektu morajo biti utemeljene in dogovorjene s projektnimi partnerji prej, 
preden se sporočijo organu upravljanja / JTS. Spremembe potrdijo programska telesa. Večje 
spremembe odobri skupni nadzorni odbor, druge spremembe lahko odobri organ upravljanja / 
JTS in dotični organi sofinanciranja. 
 
Pravila za spremembe projekta bodo opredeljena v Pogodbi o sofinanciranju. 
 

9.9 Zaključek projekta 

 
Zaključek projekta je končna faza procesa izvedbe projekta, ki obsega dve vzporedni dejavnosti: 
dejavnosti za dokončanje projekta in predložitev zaključnega zahtevka za povračilo. V praksi to 
pomeni zbiranje vseh projektnih dokazil in pripravo zaključnega poročila projekta. 
 
Kakšne so obveznosti po zaključku projekta? 
Pomembno je vedeti, da zaključek projekta sicer pomeni prenehanje nepovratnih sredstev za 
projekt, ne predstavlja pa konca obveznosti glede projekta. Četudi so pristojni organi na 
programski ravni potrdili zaključno poročilo in izvedli končno plačilo, so na projektu še vedno 
možni nadzor in revizije, npr. s strani revizijskega organa, revizorjev Komisije, računskega 
sodišča.  
 
Vso projektno evidenco in dokumentacijo je zato potrebno hraniti najmanj do 31. decembra 
2020. Če te kasnejše revizije razkrijejo težave ali manjkajoče dele revizijske sledi, bodo napake 
popravljene s sprožitvijo postopka za vračilo sredstev, ki so ga prejele partnerske organizacije. 
Potrebno je oceniti pomembno tveganje: da osebje, ki bi lahko pojasnilo projektna dejanja, ni 
več zaposleno v organizaciji, ko kontrolorji opravijo pregled. Evidence o zaključku projekta 
(revizijska sled in zaključno poročilo) morajo biti zato dovolj dobri, da novemu osebju omogočijo, 
da lahko zagotovijo pojasnila. 
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Trajanje investicijskih projektov 
Projektni partnerji se morajo zavedati pomembne zahteve, 57. člena Uredbe ES št. 1083/2006: v 
petih letih po zaključku investicijskega projekta, ki ga financira program, ne sme priti do bistvene 
spremembe projekta: 
(a) ki bi vplivala na njegovo naravo ali pogoje izvajanja, ali ki bi podjetju oziroma javni 
organizaciji dodelila neupravičeno prednost, in 
(b) zaradi spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali zaradi prenehanja proizvodne 
dejavnosti. 
 
Neupravičeno izplačane zneske bo potrebno vrniti. 
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10. PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO OKOLJU PRIJAZNIH PROJEKTOV 

 
Trajnosten razvoj predstavlja eno od ključnih načel Operativnega programa. Med kriteriji za 
ocenjevanje projektov, ki bodo kandidirali za finančno pomoč iz programa, so tudi ekonomski in 
socialni vplivi projekta ter vplivi na okolje.   
 
Pri projektih s potencialno možnostjo vpliva na okolje močno priporočamo, da preučite 
priporočila Poročila o strateški okoljski presoji (SEA Report)13.  
 
Morebitne “negativne” vplive na okolje, ki bi nastali zaradi dejavnosti, predlaganih v projektu, 
lahko povzamemo na naslednji način: povečana raba tal, porast hrupa, onesnaževanje zraka in 
tal, večja poraba vode ter nastajanje odpadkov.   
 
Morebitne “pozitivne” vplive na okolje, ki bi nastali zaradi dejavnosti, predlaganih v projektu, 
lahko povzamemo na naslednji način: boljše upravljanje z zavarovanimi območji, ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, večja zaščita pred nevarnostmi naravnih nesreč, zmanjšanje 
onesnaževanja okolja, izboljšanje kakovosti pitne vode, večja učinkovitost izrabe energije, itd.  
 
Na splošno je priporočila mogoče razvrstiti:  
 
a) Preprečevanje vplivov na okolje 

• Če gre za gradnjo nove infrastrukture, ali bodo uporabljena degradirana območja? Če temu 
ni tako, ali je nova infrastruktura načrtovana na lokacijah, ki so manj pomembne z vidika 
biotske raznovrstnosti (npr. se ne nahajajo v naravnem ali pol-naravnem okolju, temveč na 
poseljenih območjih)?   

• Če ne gre za degradirana območja, ali je nova infrastruktura načrtovana znotraj/blizu stalno 
naseljenih območij z lahko dostopno komunalno infrastrukturo (javne okoljske storitve) in 
trajnostnim prevozom (avtobusna postajališča/linije, železnica, kolesarske steze)?   

• Ali je predlagana nova infrastruktura primerno locirana (t.j. v skladu z načrti glede 
namembnosti zemljišč)?   

• Če je predlagana nova infrastruktura, ali projekt vključuje presojo o vplivih na okolje? 

• Če gre za projekt programske narave (npr. strategijo razvoja proizvodne verige, načrt mreže 
poslovnih con), ali je v okviru projekta predlagana strateška presoja vplivov na okolje? 

 
b) Zmanjšanje vplivov na okolje 

• Ali projekt vključuje trajnostno uporabo virov, t.j. energetsko učinkovitih, obnovljivih virov, 
manjšo porabo vode?  

• Ali je projekt osredotočen predvsem na uporabo lokalnih virov (les, kmetijski proizvodi, 
minerali, itd.)?  

• Ali projekt vsebuje ukrepe za čim manjše onesnaževanje okolja (emisije, odpadki)? Do 
kakšne mere – v smislu uporabljenih materialov, načrtovanega transporta, ravnanja z 
odpadki in odpadnimi vodami, itd.? 

                                                 
13

 Okoljsko poročilo v skladu s strateško okoljsko presojo za operativni program Čezmejno sodelovanje Slovenija - 
Avstrija 2007-2013, september 2007. 
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• Ali projekt zagotavlja maksimalno učinkovitost transporta z vidika virov, uporabnikov, trgov, 
itd. (t.j. primerno lokacijo, zagotavljanje javnega prevoza, energetsko varčnih vozil, 
kolesarjenja…)?  

• Ali projekt vsebuje ukrepe za energetsko učinkovitost? 
• Ali projekt vsebuje ukrepe za rabo obnovljive energije?  
 
c) Kompenziranje vplivov na okolje 

• Če se pričakuje, da bo projekt imel škodljive vplive regionalne narave na okolje, ki so v 
glavnem nepopravljivi, ali vsebuje tudi ukrepe za kompenzacijo takšnih vplivov? 

• Ali projekt znatno vpliva na pomembne habitate in vrste? Ali vsebuje obnovitev habitatov 
oz. kompenzacijo v obliki vzpostavitve takšnih habitatov na novi lokaciji? Ali bo ponovno 
vzpostavil koridorje migracij, če poteka na njihovem območju? 

• Ali projekt vključuje lokalno skupnost/prebivalce? 
 
d) Spodbujanje trajnostnega razvoja 

• Ali projekt spodbuja metode za nadzor onesnaževanja okolja in trajnostno rabo virov (npr. 
vode, tal, mineralov, itd.)? 

• Ali projekt spodbuja energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih energij? 

• Ali projekt spodbuja razvoj, prenos in uporabo okoljskih tehnologij ter najboljših 
razpoložljivih metod? 

• Ali projekt spodbuja upravljanje z okoljem, nabavo do okolja prijaznih izdelkov in eko-
design?  

• Ali projekt govori o večji ozaveščenosti? Ali se to nanaša na prebivalce, zaposlene in 
obiskovalce? 

• Ali projekt zajema mreženje ter izmenjavo izkušenj na področju ravnanja z okoljem, 
najboljše prakse, itd., med MSP, lokalnimi skupnostmi ter institucijami?  

• Ali je projekt osredotočen na usposabljanje in znanje o okoljskih tehnologijah in tovrstnem 
upravljanju? 

• Kako projekt zagotavlja notranjo presojo o vplivih na okolje? Ali ima projekt kakršne koli 
okoljske kazalnike, ali so le-ti jasno definirani in jih je preprosto izmeriti? 

 
Priporočila glede posebnih področij dejavnosti: 
 
1.1 Razvoj majhnih in srednje velikih podjetij 
Če gre za razvoj novih poslovnih con:  

• Treba je uporabiti predvsem degradirana območja ali lokacije, ki so manj pomembne z 
vidika biotske raznovrstnosti; 

• Umestitev naj upošteva vidik varovanja zavarovane kulturne dediščine, posebej naselij, 
arheološke in krajinske dediščine;  

• Spodbujanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij v mestnih in vaških središčih; 

• Povečati učinkovitost tovornega prometa in logistike, zlasti v povezavi z majhnimi in srednje 
velikimi podjetji; 

• Spodbujanje do okolja prijaznih načinov transporta. Vključeni naj bodo ukrepi za   
spodbujanje javnega čezmejnega transporta (t.j. sodelovanje na področju avtobusnih 
prevozov/taksi služb namenjenih turističnim dejavnostim; 

• Spodbujanje energetsko varčnih tehnologij za MSP v različnih gospodarskih sektorjih. 
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1.2 Turizem 
- Podpirati uveljavljanje sistemov za upravljanje z okoljem ter nadzornih projektov v turistični 

industriji (ISO 14.000, EMAS, znaki za okolje, nakup do okolja prijaznih izdelkov, itd.); 
- Podpirati koncepte invovativnih mobilnostnih rešitev, načrte za čezmejno oddajo in najem 

avtomobilov, delitev enega avtomobila med več potniki ter čezmejna prevozna sredstva v 
turizmu; 

- Podpirati izrazito trajnostne izdelke za turizem in preživljanje prostega časa; 
- Uporaba pomoči iz programa za povečanje energetske učinkovitosti turističnih območij 

(ozaveščenost in tehnologija); 
- Zagotovitev podpore projektu, ki vključuje varovanje krajinske in kulturne dediščine, narave 

(npr. obnova objektov kulturne dediščine, dogovor o vodenju planov obiskov na zavarovanih 
območjih). 

 
1.3 Okolje za na znanju temelječe gospodarstvo 
- Poseben poudarek podpori raziskavam in razvoju ter inovacijam na področju »čistih in z 

vidika virov učinkovitih tehnologij« (npr. sistem podeljevanja nagrad, ki izpostavi ter javno 
hvali tista podjetja, ki so zelo uspešna na področju inovativnosti in trajnostnih rešitev); 

- V tem kontekstu uvesti nagrado za čezmejno območje s pomočjo razširitve obstoječih shem 
npr. nagrada na področju globalne energije; 

- Razširitev obstoječih omrežij »eko-tehnologij" ter pobud v zvezi s povezovanjem v grozde na 
celotno regijo.  

 
2.1 Upravljanje z naravnimi viri 
- Definirati aktivnosti, ki vključujejo lokalne prebivalce teh območij; 
- Analizirati možnosti trženja regionalnih izdelkov in storitev (v povezavi s točko PD 1.4); 
- Podpirati načrte za čezmejen inovativen do okolja prijazen način prevoza obiskovalcev (npr. 

organizirani skupni prevozi z avtobusi na bio dizel, najem in delitev enega avtomobila med 
več potniki, čezmejna transportna sredstva v turizmu); 

- Prenos znanja o ravnanju na zavarovanih območjih.  
 
2.2 Okolje in energija 
- Vključiti pristope obvladovanja družbeno-ekonomskih tveganj (ozaveščenost glede finančnih 

tveganj – npr. v povezavi z naravnimi katastrofami); spodbujati je treba načine za kritje 
takšnih tveganj); 

- Po popolnem odprtju mej pripraviti čezmejno strategijo za odpadke ter možnosti za njihovo 
pravilno rabo kot sekundarne surovine; 

- Podeljevanje nagrad, da bi izpostavili in javno pohvalili inovativni pristop na področju zaščite 
okolja ter rezultate, ki so jih dosegle občine in podjetja (v sodelovanju s priporočenimi 
nagradami na področju dejavnosti 1.1 na ravni podjetij); 

- Prenos znanja na področju zaščite pred poplavami ter vzdrževanja kanalizacijskih sistemov; 
- Podpirati ukrepe, ki se osredotočajo na okoljsko ozaveščanje javnosti. 
 
2.3 Razvoj naselij in regionalni razvoj 
- Vključiti izmenjavo izkušenj s področja načrtovanja namembnosti zemljišč, zlasti z vidika 

dostopnosti za različne skupine ter s področja trajnostnih načinov prevoza, kakor tudi 
zmanjševanja hrupa; 

- Vključiti promocijske in tržne dejavnosti za čezmejni javni transport ter spremljajoče objekte 
v podporo intermodalnosti. 
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2.4 Socialni in kulturni razvoj 
- Vključiti skupno načrtovanje izrednih ukrepov za primer naravnih katastrof in ekoloških 

nesreč; 
- Vključiti izmenjavo izkušenj s področja trajnostnega obnavljanja kulturne dediščine; 
- Vključiti izmenjavo izkušenj/skupnih aktivnosti pri obravnavi obiskovalcev (vklj. z varnostjo, 

ravnanjem z odpadki, itd.), dostopnost in transport za javne dogodke; 
- Vključiti izmenjavo izkušenj/skupnih aktivnosti pri ravnanju z medicinskimi odpadki za 

bolnišnice.  
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11. SLOVARČEK IZRAZOV  

 
Opomba: Razlaga izrazov, ki so označeni z *, je do določene mere specifična za program in jo je 
zato treba razumeti v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007─2013. 
 

Izraz Razlaga 

Državne pomoči 

Državna pomoč pomeni ukrepanje (nacionalnih, regionalnih ali lokalnih) 
organov javne oblasti, ki z javnimi sredstvi pomagajo določenim podjetjem 
ali pri proizvodnji določenega blaga. Podjetje, ki prejema takšno pomoč, 
ima prednost pred konkurenti. Nadzor državnih pomoči tako odraža 
potrebo po vzdrževanju svobodne in pravične konkurence v Evropski uniji.  

Pomoč, ki jo selektivno odobrijo države članice, ali prihaja iz državnih virov 
ter bi lahko vplivala na trgovanje med državami članicami oziroma bi 
omejevala konkurenco, je zato prepovedana (87. člen Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti).   

Kljub vsemu pa je državna pomoč dovoljena, če jo opravičujejo cilji 
splošnega interesa: pomoč za spodbujanje razvoja prikrajšanih območij ali 
za storitve splošnega ekonomskega interesa, majhna in srednje velika 
podjetja, raziskave in razvoj, varovanje okolja, usposabljanje, zaposlovanje 
in za kulturo.  

Naloga Evropske komisije je, da zaradi preprečevanja izkrivljanja 
konkurence spremlja državno pomoč, ki jo dodeljujejo države članice, 
bodisi da je načrtovana ali je že v teku.  

Vir: http://europa.eu/scadplus/glossary/state_aid_en.htm 

Evropski sklad za 
regionalni razvoj 
(ESRR) 

Namen ESRR je pomagati pri odpravljanju večjih neravnovesij med regijami 
v Skupnosti. ESRR torej pomaga zmanjševati razlike v stopnji razvitosti med 
različnimi regijami ter stopnjo zaostalosti regij z omejenimi možnostmi, 
vključno z mestnimi in podeželskimi območji, nazadujočimi industrijskimi 
regijami, območji z geografskimi ali naravnimi omejitvami, kot so otoki, 
hribovita območja, redko poseljena območja ter obmejne regije.  

Vir: Uredba (ES) št. 1080/2006 o ESRR  

Evropsko 
teritorialno  
sodelovanje (ETS) 

Cilj Evropskega teritorialnega sodelovanja je okrepiti čezmejno sodelovanje 
s pomočjo skupnih lokalnih in regionalnih pobud, transnacionalno 
sodelovanje, katerega cilj je integriran območni razvoj, medregionalno 
sodelovanja in izmenjavo izkušenj. Omenjeni cilj temelji na izkušnjah, 
pridobljenih v okviru bivše Pobude Skupnosti INTERREG.  

Vir: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_en.htm 

Finančno 
poročilo* 

Del vmesnega poročila. Poročilo vsebuje pregled računovodskih podatkov 
za vse izdatke, ki jih je imel posamezni partner v projektu v obdobju, na 
katerega se poročilo nanaša. Kontrolorji morajo za vsakega partnerja v 
projektu preveriti izdatke, ki so vključeni v finančno poročilo in dokazila, 
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preden vodilni partner vmesno poročilo predloži STS.  

Informiranje in 
obveščanje 
javnosti 

Del dejavnosti projekta, katerih cilj je obveščanje ciljne publike o doseženih 
koristih projekta, ter o vlogi Skupnosti in pomoči, ki je zagotovljena iz 
skladov.  

Upoštevati je potrebno pravila o informiranju in obveščanju javnosti, ki so 
določena v uredbi EK št. 1828/2006 ter navodila za informiranje in 
obveščanje javnosti organa upravljanja.   

Izkaz o izdatkih* 
 

Dokument, ki ga po preverjanju zakonitosti in pravilnosti izdatkov, ki jih je 
navedel posamezni partner v projektu, izda kontrolor. Vsak partner v 
projektu bo vodilnemu partnerju predal svoj izkaz o izdatkih, da bo lahko 
slednji pripravil zahtevek za povračilo, ki ga priloži k vmesnemu ali 
zaključnemu poročilu.  

Izvajalec/ 
podizvajalec  
 

Tretja oseba, ki izvaja naloge v imenu partnerstva.  

 
Vir: Priročnik o dobri praksi sporazumov o partnerstvu INTERREG III, orodja 
Točke INTERACT, 2005 

Javna naročila 

Za postopek javnega naročanja se morajo odločiti uporabniki javnih 
sredstev v primeru oddaje naročila za nabavo blaga, oddaje gradenj in 
naročanja storitev.  

Za pogodbe, ki presegajo določeno vrednost, veljajo pravila in postopki 
Skupnosti.   

 
Takšna zakonodaja zagotavlja pravično obravnavanje podjetij ter 
transparentnost pri pripravi javnih naročil. Na to je potrebno gledati v 
kontekstu večje konkurence ter svobode zagotavljanja storitev na skupnem 
evropskem trgu.  

Vir: http://europa.eu/scadplus/glossary/public_procurement_en.htm 

Kazalnik 
 

Kazalnik je mogoče definirati kot merjenje cilja, ki ga želimo doseči, 
aktiviranih sredstev, doseženega učinka, merjenje kakovosti ali stanja 
spremenljivk. Kazalnik mora biti natančno definiran, imeti mora izhodiščno 
vrednost, načrtovano stanje v določenem obdobju ter definirano enoto. 
Vir: Novo programsko obdobje 2007-2013: Metodološki delovni dokumenti 
- osnutek delovnega dokumenta “Kazalniki za spremljanje in vrednotenje: 
praktična navodila“, 23. januar 2006, str. 5.  

Kontrolna enota* 
(KE) 

Organizacijska enota ali telo, ki ga določi država članica, zadolžena za 
prvostopenjske kontrole projekta. Glejte tudi pod Kontrolor in 
Prvostopenjska kontrola. 

Kontrolor 
 

Kontrolor je oseba, ki je zadolžena za preverjanje zakonitosti in pravilnosti 
izdatkov, ki so jih prijavili posamezni partnerji v projektu. Imenovani 
kontrolor bo preverjal vse partnerje v projektu neodvisno v njihovih lastnih 
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državah.  

Vir: Navodila o načelu vodilnega partnerja v ETC programih, INTERACT, 
2007. 

Koristnik*  
 

Na ravni projekta so koristniki skupine posameznikov ali organizacij, ki 
bodo imele koristi od dosežkov projekta.  

Mejnik* 

Mejniki predstavljajo kontrolne točke, na katerih je potrebno sprejeti 
odločitve glede naslednje faze projekta. Do mejnika pridemo na primer, ko 
je bil dosežen pomemben rezultat, ali ko se morajo partnerji v projektu 
odločiti, kateri od razpoložljivih opcij naj sledijo.  

Vir: Prijavnica OP Slovenija-Avstrija 2007-2013 

Merila za 
čezmejno 
sodelovanje 

Uredba o ESRR št. 1080/2006 v členu 19.1 za čezmejno sodelovanje določa 
štiri merila: skupno načrtovanje, skupno izvajanje, skupno financiranje, 
skupno osebje. Pri vsakem projektu morata biti izpolnjeni vsaj dve od štirih 
meril, kar pomeni, da morajo partnerji v projektu sodelovati na najmanj 
dva izmed zgoraj navedenih načinov.  

Navodila za 
prijavitelje* 

Dokument, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebuje 
informacije, zahteve in nekatera priporočila za pripravo vloge. Vsebuje tudi 
informacije o postopku ocenjevanja in izbora projektov.    

Neupravičeni 
izdatki 

Izdatki projekta, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz programa. Glejte 
pravila o upravičenih in neupravičenih izdatkih v Navodilih za prijavitelje.  

Območje 
programa 
čezmejnega 
sodelovanja 

Gre za ozemlje, ki zajema regije na ravni NUTS 3, v katerih se izvaja 
program čezmejnega sodelovanja, in kjer naj bi bil dosežen pričakovan 
vpliv.   

Osrednje območje izvajanja programa sestavljajo regije, uvrščene na raven 
NUTS 3, ki ležijo ob meji med sodelujočima državama. V upravičenih 
primerih je mogoče osrednje območje izvajanja programa razširiti tako, da 
pokriva regije, uvrščene na raven NUTS 3, ki so sosednje osrednjemu 
območju izvajanja programa.   

V skladu s prvim odstavkom 21. člena ES št. 1080/2006 je mogoče izdatke, 
ki so nastali pri izvajanju dejavnosti ali dela dejavnosti (projektov) v 
sosednjih regijah na ravni NUTS 3, financirati v višini največ 20% prispevka 
iz ESRR, namenjenih za zadevni operativni program.  

Operacija 
Tisti del potrjenega projekta na ravni programa, ki se sofinancira s sredstvi 
evropske teritorialne politike. Izvaja jo najmanj en glavni upravičenec in en 
upravičenec iz države partnerice. 

Operativni 
program (OP) 

Dokument, ki ga pripravijo države članice, ki v programu sodelujejo, in ga 
sprejme Evropska komisija.  Vsebuje analizo stanja na območju 
sodelovanja, seznam do pomoči upravičenih območij, utemeljitev izbranih 
prednostnih nalog, informacije o prednostnih nalogah, specifičnih ciljih, 
stroškovni načrt, izvedbene določbe in drugo.  
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Organ 
upravljanja (OU) 

Države članice, ki sodelujejo v operativnem programu, imenujejo enoten 
organ upravljanja. Naloga organa upravljanja je vodenje in izvajanje 
operativnega programa v skladu z načeli dobrega finančnega upravljanja.   

Organ za 
potrjevanje (OP) 

Države članice, ki sodelujejo v operativnem programu, imenujejo enoten 
organ za potrjevanje, ki potrjuje izkaze o izdatkih ter zahtevke za plačilo, 
katere nato pošlje Komisiji.  
Organ za potrjevanje prejema izplačila, ki jih nakaže Komisija, ter zneske 
praviloma nakaže vodilnemu partnerju.   

Osnutek 
projekta* 

Osnutek projekta je delno izpolnjena prijavnica, ki vsebuje glavne vidike 
projekta. Na tej stopnji razvoja projekta je osnutek mogoče predložiti 
programu za namene predhodnega ocenjevanja. Prejete informacije o 
rezultatih predhodnega ocenjevanja projekta za vodilnega partnerja niso 
zavezujoče.   

Partnerji v 
projektu 

Druge organizacije, ki poleg vodilnega partnerja podpišejo pogodbo o 
partnerstvu, in dejavno sodelujejo pri projektu.  

 

Področje 
dejavnosti* 

Skupina predlaganih dejavnosti in/ali projektov, ki bi prispevali k doseganju 
ciljev prednostnih nalog operativnega programa.   

Pogodba o 
partnerstvu* 

Dokument, ki formalno ureja odnose med partnerji v projektu ter vodilnim 
partnerjem. V pogodbi o partnerstvu so določene skupne pravice in 
dolžnosti v zvezi s sodelovanjem pri projektu. V skladu s prvim odstavkom 
20. člena Uredbe 1080/2006 o ESRR je potrebno vključiti tudi določbe, ki 
zagotavljajo dobro finančno upravljanje s sredstvi, dodeljenimi projektu, 
vključno z zagotovitvijo vračila neupravičeno izplačanih zneskov. 

Pogodba o 
sofinanciranju 

Pogodba, ki jo podpišeta organ upravljanja in vodilni partner. V pogodbi so 
določene pravice in obveznosti vodilnega partnerja in organa upravljanja, 
obseg dejavnosti, ki se bodo izvajale, pogoji financiranja, zahteve glede 
poročanja in finančnih kontrol, itd.  

Vir: GD za regionalno politiko – spletna stran INFOREGIO – glosar  

Poročilo o 
dejavnostih* 

Del vmesnega poročila. Poročilo o dejavnostih zagotavlja povezavo z vlogo 
in poročilom o izdatkih. Poročilo o dejavnostih vsebuje informacije o tem, 
kaj je bilo na projektu narejeno in doseženo v obdobju, na katerega se 
poročilo nanaša. Po potrebi poročilo vsebuje tudi razlago morebitnih 
odstopanj od načrta (vloge) ter sprejetih ukrepov.  

Prednostna 
naloga 
 

Ena od prednostnih nalog strategije operativnega programa, ki zajema 
vrsto povezanih dejavnosti s specifičnimi cilji, ki jih je mogoče izmeriti.  
Vir: Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu ter Kohezijskem skladu, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 
– 2. člen  
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Prvostopenjska 
kontrola (PSK) 
 

Kontrola na ravni projekta. Zaradi preverjanja izdatkov, ki jih je prijavil 
posamezni partner v projektu, bo kontrolor preveril dejansko dobavo 
izdelkov in storitev, za katere partner prejema sredstva, pravilnost 
prikazanih izdatkov, povezanih z dejavnostmi ali deli dejavnosti, ki se 
izvajajo na ozemlju partnerja, ter skladnost takšnih izdatkov ter z njimi 
povezanih dejavnosti ali delov teh dejavnosti s predpisi Skupnosti ter 
nacionalnimi predpisi.  

Razpisna 
dokumentacija* 

Komplet dokumentov, obrazcev in navodil, v katerih so vse informacije, 
zahteve in obrazci, potrebni za pripravo vloge.   

Regionalno telo* 

Regionalna telesa v programu sodelujejo z: 

• Obveščanjem javnosti in informiranjem ter usmerjanjem 
potencialnih prijaviteljev, 

• Svetovanjem o postopkih za prijavo skupaj s STS. 

Po evidentiranju vlog v osrednjem sistemu spremljanja regionalna telesa 
pomagajo STS pri ugotavljanju: 

• Skladnosti s strategijami regionalne politike ter izpolnjevanja 
organizacijskih, zakonskih, tehničnih in ekonomskih zahtev ter 
pričakovanih rezultatov operacij, 

• Kakovosti, čezmejnega sodelovanja in čezmejnega vpliva. 
 
 
 

Revizijska sled  
 

Revizijska sled predstavlja zaporedje informacij, t.j. računovodske 
evidence, ki zagotavljajo podrobne podatke o dejanskih izdatkih. 
Računovodske evidence prikazujejo datum nastanka, znesek vsakega 
posameznega izdatka, naravo spremne dokumentacije ter datum in način 
plačila. Revizijska sled preveri prikazani izdatek ter omogoči sledljivost 
finančnih podatkov vse do vira.    

Vir: Navodila o načelu vodilnega partnerja v programih ETS, INTERACT, 
2007. 

Revizijski organ 
(RO) 

Države članice, ki sodelujejo v operativnem programu, imenujejo enoten 
revizijski organ. Revizijskemu organu pomaga skupina revizorjev, ki jo 
sestavljajo predstavniki vseh držav članic, ki sodelujejo v operativnem 
programu, in opravlja naloge, določene v 62. členu Uredbe (ES) št. 
1083/2006.   

Naloga revizijskega organa je preverjati pravilno delovanje sistema 
upravljanja in nadzora operativnega programa. Njegovo delovanje je 
neodvisno od organa upravljanja in organa za potrjevanje.  

Revizorji 
V programskem obdobju 2007 - 2013 se izraz uporablja za osebe, 
odgovorne za kontrolo 2. in 3. stopnje (glejte revizijski organ).  

Vir: Navodila o načelu vodilnega partnerja v programih ETS, INTERACT, 
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2007. 

Skupni javni 
razpis za izbor 
projektov* 

Uradno sporočilo, ki ga organ upravljanja naslovi na potencialne prijavitelje 
projektov, da se prijavijo za sofinanciranje, ter način, na katerega se to 
stori.  

Skupni nadzorni 
odbor (SNO) 

Vsaka od držav članic, ki sodelujejo v operativnem programu, v nadzorni 
odbor imenuje svoje predstavnike. Nadzorni odbor se bo prepričal o 
učinkovitosti in kakovosti izvajanja operativnega programa.  

Skupni tehnični 
sekretariat 

Po posvetovanju z državami članicami, ki so zastopane v programu, organ 
za upravljanje ustanovi skupni tehnični sekretariat. Skupni tehnični 
sekretariat pomaga organu upravljanja in skupnemu nadzornemu odboru 
ter po potrebi revizijskemu organu pri opravljanju njihovih nalog.   

Vir: 14. člen Uredbe o ESRR 

Trajnosten razvoj 

Koncept trajnostnega razvoja se nanaša na obliko razvoja, ki ustreza 
današnjim potrebam, vendar pri tem ne ogroža sposobnosti prihodnjih 
generacij glede izpolnjevanja njihovih lastnih zahtev. Cilj takšnega razvoja 
je izboljšati življenjske pogoje posameznikov, a hkrati ohraniti okolje na 
kratki, srednji in – predvsem – dolgi rok. Cilj trajnostnega razvoja je trojen: 
razvoj, ki je ekonomsko učinkovit, socialno pravičen ter prijazen do okolja. 

http://europa.eu/scadplus/glossary/sustainable_development_en.htm 

Upravičeni  
izdatki 

Izdatki, ki so jih imeli partnerji, kateri sodelujejo pri izvajanju projekta, in ki 
so upravičeni do sofinanciranja iz zadevnega operativnega programa.   

Vloga* 

Komplet obrazcev, ki jih mora vodilni partner, če želi zaprositi za sredstva iz 
programa, pravilno izpolniti ter jih predložiti skupnemu tehničnemu 
sekretariatu. 

 

 

Vmesno poročilo 
 

Sestavljata ga poročilo o dejavnostih ter finančno poročilo. Poročilo govori 
o napredovanju projekta in služi kot zahtevek za plačilo. Vodilni partnerji 
projektov morajo ob koncu vsakega obdobja poročanja skupnemu 
tehničnemu sekretariatu predložiti vmesno poročilo.  

 
Vir: GD za regionalno politiko – spletna stran INFOREGIO 

Vodilni partner 
(VP) /  
glavni 
upravičenec 

V obdobju 2007 – 2013 vodilni partner predstavlja administrativno 
povezavo med programom in projektom. V skladu s prvim odstavkom 20. 
člena Uredbe 1080/2006 o ESRR so naloge VP naslednje: 

- priprava osnutka sporazuma/pogodbe o partnerstvu,  
- zagotovitev izvedbe celotnega projekta,  
- zagotovitev, da so izdatki, ki so jih navedli partnerji, ki sodelujejo 

pri projektu, dejansko nastali pri izvajanju projekta ter ustrezajo 
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dejavnostim, o katerih so se omenjeni partnerji dogovorili,  
- prepričati se, ali so kontrolorji preverili izdatke, ki so jih navedli 

partnerji, 
- nakazilo sredstev iz ESRR partnerjem v projektu. 

Vir: Navodila o načelu vodilnega partnerja v programih ETS, INTERACT, 
2007  

Zahtevek za 
povračilo  
 

Dokument, ki ga na standardiziranem obrazcu izda vodilni partner in ga 
predloži OU, s katerim zahteva povračilo potrjenih upravičenih izdatkov.  
Zahtevku za povračilo je priloženo vmesno/zaključno poročilo.   

 


